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Bakgrund: I och med att konkurrensen och resandet ökat krävs det idag att aktörer inom 

turismbranschen hittar nya sätt att locka resenärer på. Varumärkesstrategier har därför 

expanderats och innefattar idag även företagets värderingar. Detta tillsammans med att 

konsumenterna blivit allt mer medvetna har gjort att det blivit viktigt att arbeta med hållbarhet 

inom turismbranschen. Samhället förväntar sig idag att företag ska arbeta med 

hållbarhetsfrågor, vilket gör att kommunikationen kring dessa frågor är viktig. Hotellföretag 

bör kommunicera ut sina värderingar och hållbarhetsåtgärder både internt och externt, då även 

medarbetare ska vara väl medvetna om dem. Med bakgrund i detta blir det därför intressant att 

undersöka hur den interna och externa kommunikationen av hållbarhetsarbetet fungerar i den 

svenska hotellnäringen.  

  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur två av Sveriges största hotellkedjor arbetar med 

hållbarhet samt hur de kommunicerar ut detta internt och externt.  

  

Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod där primärdata samlats in via semistrukturerade 

intervjuer. Respondenterna som intervjuades är anställda hos de två hotellkedjorna som studien 

undersöker. Primärdata har analyserats gentemot studiens sekundärdata vilken innefattar 

studiens valda teorier.   

Slutsats: Både Scandic och Nordic Choice lyfter främst fram den miljömässiga dimensionen 

vid diskussionenen kring deras hållbaretsarbete. Nordic Choice arbetar utifrån ISO14001 

miljöstandarder, samt miljöprogrammet penguin och deras egna program WeCare, som även 

innefattar de resterande dimensionerna av hållbarhet. Scandics hållbarhetsåtgärder cirkulerar 

främst kring deras Svanenmärkning, vilket innefattar miljöarbete men även FN Global 

Compacts 10 principer som innefattar samtliga dimensioner. I den externa kommunikationen 

använder sig båda hotellkedjorna av både envägskommunikation som hållbarhetsrapporter och 

hemsida samt  tvåvägskommunikation, där de för en dialog med konsumenter via sociala 

medier. Den interna kommunikationen skulle däremot kunna utvecklas då svar mellan 

respondenterna har varierat inom båda hotellkedjorna. Däremot har Nordic Choice en bättre 

kommunikation mellan hotellen medan det framgår att Scandic inte har någon kommunikation 

mellan hotellen alls.   

  

  

  

 

 



 

  

Abstract  

Authors: Malin Pettersson & Jenna Troberg   

Advisor: Dennis Zalamans   

Keywords: Sustainable tourism, sustainability measures, CSR, communication, brands.   

Background: As the competition and travel increase, the actors in the tourism industry must 

find new ways to attract travelers. Brand strategies have therefore been expanded and today it 

also includes the company’s values. Due to this and the increased awareness among consumers 

the significance of sustainability has increased in the tourism industry. Today society expects 

companies to engage in sustainability, making communication about these issues important. 

Hotels are required to communicate their values and sustainability measures both internally and 

externally, as it’s important that the employees are well aware of them. Due to this it is 

interesting to examine how the internal and external communication of sustainability works in 

hotels.  

  

Aim: The aim of the study is to examine how two of the largest hotel chains work with 

sustainability and how they communicate it internally and externally.  

  

Method: The study is based on a qualitative approach where the primary data collected through 

interviews. The respondents interviewed are employees of the two hotel chains that the study 

investigating. Primary data were analyzed in relation to the study's secondary data which 

includes the selected theories.  

  

Conclusion: Both Scandic and Nordic Choice mainly focus on the environmental dimension in 

the discussion regarding their sustainability measures. Nordic Choice works according to 

ISO14001s environtmental standards, as well as the environmentalprogram penguin and their 

own programs WeCare, which also includes the remaining dimensions of sustainability. 

Scandic’s sustainability measures focus mainly on the Nordic Ecolabel, which concentrates on 

the environmental dimension, but also the UN Global Compact’s 10 principles that include all 

dimensions. In the external communication both hotel chains use one-way communication such 

as sustainability reports and websites but also two-way communication such as their dialogues 

with consumers via social media. The internal communication, though, could be better as 

responses have varied between respondents in both hotel chains. However, Nordic Choice has 

better communication between the hotels, while it seems that Scandic has no communication 

between the hotels at all.   
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1.0 Inledning  
I inledningen presenteras bakgrunden till studien och en introduktion ges till de fenomen som ska 

undersökas. Utifrån bakgrunden förs en problemdiskussion som sedan formuleras i ett syfte.  

Därefter redogörs forskningsfrågorna och avslutningsvis klargörs avgränsningar.  

1.1 Bakgrund:  

Turismen har under de senaste årtionden expanderat och blivit en av de snabbast växande 

ekonomiska sektorerna i världen. Under 2014 ökade antalet ankommande turister i världen med 

4.3 % till 1.133 miljarder. Branschen är en viktig drivkraft för den socioekonomiska utvecklingen 

och det etableras fler och fler destinationer runtom i världen. Turismen är även en av de största 

aktörerna i internationell handel och kan beskrivas som en av de mest betydande inkomstkällorna 

för många utvecklingsländer (UNTWO, 2016). Idag finns det ett stort utbud av olika boendeformer 

för turister på destinationerna. I och med konkurrensen samt att resandet ökat krävs det att aktörer 

inom turismbranschen hittar nya sätt att locka resenärer på (Gustafsson et al. 2011).   

  

I och med detta har det blivit mer grundläggande att företag bör bygga ett starkt varumärke för att 

kunna synas bland alla andra företag. Intresset för varumärken har därför ökat betydligt och idag 

är varumärkesbyggande ett allmänt hjälpmedel för att öka konkurrenskraften. I företags strategier 

har varumärket blivit en central del och är ett tillvägagångssätt för att utmärka sig bland alla 

miljontals varumärken på marknaden idag (Melin, 1997).  

  

Fler och fler konsumenter strävar i deras konsumtion efter någonting meningsfullt. Efterfrågan av 

företag som erbjuder trovärdighet har ökat och som svar till detta har varumärkesstrategier 

expanderats och sträcker sig idag bortom själva produkten och innefattar även företagets 

värderingar. Målet är att företagets värderingar och målgruppens värderingar stämmer överens, 

och eftersom det finns en ökad medvetenhet kring hållbarhet bland allmänheten har det blivit 

vanligt bland företag att arbeta med hållbarhet (Vallaster et al. 2012)  

  

I och med varumärkets förstärkta betydelse så har det även blivit viktigare att arbeta med hållbarhet 

inom turismbranschen då människor blir allt mer medvetna och engagerade i de konsekvenser som 

resandet medför (Gustafsson et al. 2011). Begreppet hållbar turism kan definieras på flera olika 

sätt. Swarbrooke (1999) menar att det inte finns en allmänt accepterad definition av hållbar turism. 

Däremot menar han att det finns ett flertal definitioner som försöker beskriva vad begreppet 

innebär. En viktig brännpunkt enligt många forskare är att begreppet utgår från den sociala, 

miljömässiga samt den ekonomiska hållbarheten. Detta går att se i Swarbrookes definition som 

lyder:  

“Sustainable tourism means tourism which is economically viable but does not destroy the resources on which 

the future of tourism will depend, notably the physical environment and the social fabric og the host  

 community”              Swarbrooke, 1999, s. 13  
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I majoriteten av de definitioner som finns av hållbar turism tas dessa tre aspekter upp. En av de 

mest vanligt förekommande definitioner av hållbar turism har också detta som utgångspunkt när 

definitionen formulerats:  

"Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, 

addressing the needs of visitors, the industry, the environment and host communities.    
               UNWTO, 2005, s.11-12  

  

I studien kommer vi beröra hur två av de största hotellkedjorna i Sverige arbetar med hållbarhet, 

vilket innefattar hur de i praktiken genomför hållbarhetsåtgärder för att minimera påverkan i 

samhället både miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Deras arbete med kommunikation kommer 

även att behandlas, vilket menas på vilka sätt de kommunicerar ut dessa praktiska åtgärder, hur 

kommunikationen genomförs i praktiken samt undersöka om de lägger fokus vid exempelvis intern 

eller extern kommunikation, och hur de anser att detta bör kommuniceras.   

  

Hotellsektorn utgör en av de största arbetsgivarna inom turismbranschen och är en stor aktör på 

denna marknad. Hållbarhet i hotellsektorn har huvudsakligen fokuserat på den miljömässiga 

dimensionen, medan resterande aspekter har fått mindre uppmärksamhet. (Swarbrooke, 1999). 

Vidare menar Swarbrooke (1999) att de andra aspekterna bör få mer uppmärksamhet än de får 

idag. Någonting som är centralt för att hotellverksamheter ska vara hållbara är de anställdas villkor 

och rättigheter. Hotellversakmheter idag fokuserar inte enbart på kunders välmående utan har 

börjat fokusera alltmer på de anställda. De anställda är ofta i direkt kontakt med kunderna och kan 

förmedla en bild av företaget, vilket gör att det är viktigt att de delar företagets värderingar. 

Hotellverksamheter har ofta en lång medja av medarbetare och det är därför grundläggande at ha 

hög kvalitet i alla led (Paraskevas, 2001). Ett vanligt sätt att skapa högre kvalitet och  värde i sin 

verksamhet är genom CSR. CSR kan höja det finansiella värdet, öka kompetensen bland de 

anställda samt utveckla ny teknik som är värdefulla för samhällsutvecklingen (Goodpoint, 2012).   

  

1.2 Problemformulering  

I dagens samhälle har konsumenten blivit allt mer medveten om hållbarhet och strävar därefter 

efter någonting meningsfullt i deras konsumtion. Detta har gjort att varumärkesstrategier har 

sträckt sig bortom själva produkten och innefattar även värderingarna inom företaget (Vallaster et 

al. 2012). Samhället förväntar sig idag att företag ska arbeta med hållbarhetsfrågor, vilket gör att 

det mer eller mindre blir ett krav (Haraldsson, 2016: Damberg, 2016). Detta kan leda till att många 

företag väljer att arbeta med hållbarhet för att besvara denna efterfrågan. Med bakgrund i detta har 

det blivit viktigt att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete till allmänheten för att stärka sitt 

varumärke.  
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Enligt Swarbrooke (1999) bör hotellföretag kommunicera ut sina värderingar både internt som 

externt, då även medarbetare ska vara väl medvetna om dem. Detta är viktigt eftersom 

medarbetarna i sin tur förmedlar värderingarna till hotellets kunder. Med detta som utgångspunkt 

vill vi fördjupa oss inom hållbarhetsarbete inom hotellbranschen och göra en komparativ studie 

mellan två hotell för att få en djupare förståelse i hur de arbetar med hållbarhet och hur deras 

hållbarhetsarbete kan kommuniceras ut till allmänheten. Eftersom det även är viktigt att ha fokus 

på medarbetare blir det intressant att intervjua flera hotell inom två hotellkedjor för att se hur deras 

kommunikation av hållbarhetsarbetet fungerar både internt och externt.  

  

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att undersöka hur två av Sveriges största hotellkedjor arbetar med hållbarhet 

samt hur de kommunicerar ut detta internt och externt.  

  

1.4 Frågeställningar  

Vilka hållbarhetsåtgärder har Scandic & Nordic Choice?  

  

Hur kommunicerar Scandic & Nordic Choice ut sitt hållbarhetsarbete?  

  

1.5 Avgränsningar  

Vi har avgränsat oss till att undersöka två av Sveriges största hotellkjedjor som är belägna i  

Stockholm. Valet grundar sig på att Stockholm är geografiskt lättillgängligt för studiens tidsram. 

En studie som avser att undersöka hotell i hela Sverige skulle kräva mer tid. Vi har även avgränsat 

oss till två hotellkedjor, Nordic Choice Hotels och Scandic Group Hotels, för att se hur två av de 

största och mest hållbara hotellkedjorna i Sverige arbetar med detta. Vi har även valt att avgränsa 

oss till de miljömässiga och sociala aspekterna inom hållbar turism, och kommer endast kort att 

beröra den ekonomiska aspekten.   

  

    

2.0 Teorisk referensram  
I den teoretiska referensramen kommer tidigare forskning samt teorier att presenteras. De teorier 

som lyfts fram är användbara för studien för att få en djupare förståelse till fenomenet vi valt att 

undersöka. Teorierna är uppdelade i två huvudområden vilka innefattar hållbar turism samt CSR. 

Hållbar turism lyfter fram två strategiska teorier medan CSR presenterar två kommunikativa.   
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2.1 Tidigare forskning  

2.1.1 Hållbarhet inom hotellbranschen  

Enligt Bader (2005) är besöksnäringen ett av de största exempel på varför hållbarhet är avgörande 

för att kunna vara framgångsrik på ett långsiktigt plan. Hållbarhet har blivit en av de mest relevanta 

frågorna för hotellägare idag och allteftersom kostnaderna ökar blir efterfrågan allt mer känslig 

och det skapas ett ökat tryck från samhället på att verksamheter bör vara ekonomiskt, socialt och 

miljömässigt ansvarsfulla. Bader (2005) menar vidare att det finns många fördelar med hållbart 

företagande i praktiken för hotellverksamheter. Exempel på dessa kan vara: Kostnadsbesparingar 

genom besparingsåtgärder, extraintäkter genom lägre kostnader, ökad långsiktig ekonomisk 

stabilitet, ökad attraktionskraft för långivare, långsiktig förmåga att fortsätta sin verksamhet och 

vara lönsam, enklare finansiering på grund av lägre risk på lång sikt samt ett ökat substansvärde.   

  

Positiv PR tack vare exempelvis utmärkelser inom hållbarhet kan öka efterfrågan eller till och med 

öppna upp nya marknader för hotellen. Genom att marknadsföra sitt hållbarhetsarbete kan hotell 

skapa anledningar till varför gäster väljer att bo på deras hotell. Det sociala och miljömässiga 

hållbarhetsarbetet kan medföra att hotellet framstår som oegenyttigt till samhället, vilket i 

kombination med positiv PR och finansiell stabilitet i slutändan kan öka efterfrågan samt 

substansvärdet i verksamheten. Efterfrågan på hållbar företagande inom hotellbranschen växer 

både på mikro och makronivå. Ett flertal exempel har visat på att hotell som implementerar 

hållbarhet i sin verksamhet får en ökning av lönsamhet samt återkommande besökare, vilket 

indikerar på att gäster idag har hög medvetenhet om hållbarhet.   

  

Mikroefterfrågan  

I en survey-undersökning som genomfördes av Devon County Council 2005 framkom det att 54 

% av respondenterna övervägde miljöfrågor när de bokar sin semester. 82 % var beredda att betala 

mer för miljömässigt ansvarsfulla produkter och 72 % menade att deras beslut att använda en viss 

produkt skulle påverkas positivt om det annonserades att de arbetar med miljöfrågor. Det som kan 

utläsas av dessa resultat är att individer aktiv skulle välja att bo på hotell som arbetar med hållbara 

affärsmodeller där de är mer vanliga, tillgängliga och marknadsförda. Det har utvecklats ett flertal 

certifieringar inom hållbarhetsarbete inom besöksnäringen, som exempelvis The international 

Hotel & Restaurant Associations årliga utmärkelse. Erkännande och utmärkelser för hållbara 

affärsmodeller kapar en positiv medveten och kan fungera som en katalysator för efterfrågan, där 

gäster har rätt att välja bland ett bättre urval av önskvärda och ansvariga hotell.   

  

Makroefterfrågan  

Destinationer och hotell får ett alltmer ökat tryck från de ökade antalet ankommande turister 

globalt. Det ökande antalet turister och det trycket det medför kommer troligtvis aldrig att upphöra, 

vilket betyder att hotellägare måste genomföra åtgärder. Dessa åtgärder kan exempelvis vara att ta 

ansvar och försöka minimera påverkan som det ökade antalet turister har på miljön. Detta är 
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nödvändigt för att hotellen inte ska bidra till skadan i sin omgivning och därmed även skadan på 

sin verksamhet.  

2.1.2 Implementering av hållbarhet i besöksnäringen  

  

I en fallstudie som genomförts av Cavagnaro och Gehrels (2009) undersöktes en hotellrestaurang 

för att se effekten av en förändringsprocess mot en högre hållbarhetsmedvetenhet i verksamheten. 

De undersökte definitionsfrågor angående begreppet såsom ekologiska och sociala aspekter samt 

vilka effekter implementering av hållbarhetstänk har på restaurangen.  

  

Det framkom att leverantörsval samt god kommunikation med kunder är av stor vikt för att uppnå 

hållbarhet. Någonting som också framkom var att priserna inte ökade på grund av användadet av 

ekologiska och rättvisemärkta ingredienser samt införandet av hållbarhetsarbetet. Detta innebär 

positiva nyheter för alla anläggningar med tanke på ör och nackdelar med en övergång mot en mer 

hållbar verksamhet. Det visade sig även att de verksamheter som inför hållbarhetsarbete bör 

ompröva sina leverantörer och kontrollera att även de har ett hållbarhetstänk, men även att de inte 

endast har ett hållbarhetstänk framför kunden i menyerna utan även bakom som exempelvis 

energianvändning, återvinning, minskning av matavfall et cetera. En viktig komponent är även att 

verksamheter som inför hållbarhetsarbete bör stärka kommunikationen med kunder. Vid 

exempelvis förändringar i menyn som mer vegetariska alternativ samt mindre portioner bör de 

kommunicera ut varför. Detta medför att personliga värderingar i en förändringsprocess mot 

hållbarhet också är intressant. På grund av detta är det viktigt att lyssna på samt involvera 

personalen under förändringsprocessen. Slutligen visade de övergripande resultaten i studien att 

förändringsprocessens positiva resultat vägde upp för de negativa effekterna (Cavagnaro & 

Gehrels, 2009).   

  

  

  

2.1.3 Användning av olika system av hållbarhetsstyrning inom hotell- och restaurangbranschen  

  

I en studie genomförd av Rodriguez et al (2012) undersöktes 294 hotell i Spanien där fokus var att 

analysera förekomsten av miljömanagementsystem (Environmental management systems) som 

exempelvis ISO14001 inom besöksnäringen i Spanien ur ett organisationsperspektiv. Rodriguez et 

al (2012) menar att ökningen av resor har lett till oro för miljö och kvalitét, och i litteraturen har 

han funnit att det finns tre huvudsakliga skäl till varför turistföretag är bekymrade över miljön. För 

det första har turismen fått skulden för det faktum att dess verksamhet består av en serie operationer 

som använder en stor mängd vattenresurser och material som visar lite respekt för miljön, såsom 

engångsplastbehållare och liknande. För det andra motiveras företagen av att konsumenterna gärna 

betalar för att få en hållbar produkt och till sist även behovet av att kontrollera 
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verksamhetskostnader och kunna tillhandahålla en tjänst som är anpassade efter kundernas behov 

(ibid).  

  

Det gick även att konstatera att det finns delade meningar bland forskare huruvida implementering 

av miljömanagementsystem påverkar de ekonomiska resultaten positivt eller negativt. Vissa 

forskare menar att det försämrar de ekonomiska resultaten medan andra argumenterar för raka 

motsatsen. Det kan ha en negativ inverkan på resultaten av dessa företag med tanke på ökade 

kostnader av vissa metoder, men det kan även leda till positiva effekter som exempelvis den ökade 

kvalitén av tjänsten, effektivisering, bättre relation med intressenter samt en starkare image (ibid).  

  

Resultaten i studien visade på att hotell vars målgrupp huvudsakligen är fritidsresenärer är mer 

bekymrade över miljöledning. Detta är inte endast på grund av att det påverkar deras ekonomiska 

resultat utan även för att det påverkar bevarandet av de miljöer där de är etablerade, vilket bidrar 

till en mer attraktiv destination för turism. I de hotell vars huvudsakliga målgrupp var 

affärsresenärer fanns det mer oro för mänskliga resurser och arbetshälsa än för miljöledning. 

Anledningen till detta kan vara att dessa hotell är belägna i städer, vilket gör att de påverkas av 

miljöns effekter mindre och det finns istället en större oro för att minska kostnaderna för 

arbetsolyckor samt sjukfrånvaro och därmed öka produktiviteten.  Denna forskning har dock 

endast fokuserat på ett land vilket gör att dess resultat inte enkelt kan generaliseras till andra länder. 

Denna situation är dock liknande andra delsektorer i turism och detta gör att de resultat som 

erhållits från denna forskning kan vara en indikator på vad som kommer att ske i andra delsektorer 

inom en snar framtid (ibid).  

  

  

  

  

2.2  Teori  

2.2.1 Hållbar Turism  

2.2.1.1 Miljömässigt, ekonomisk och social hållbarhet  

Som redan nämndes i inledningen brukar hållbar turism vanligtvis delas upp i tre dimensioner; 

Miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar turism. Den dimensionen som i allmänhet får mest 

uppmärksamhet är den miljömässiga dimensionen, däremot menar Swarbrooke (1999) att alla 

dimensionerna är likvärdigt betydande. Han menar även att det viktigt att det finns kännedom om 

hur relationen mellan dimensionerna fungerar för att kunna upprätthålla en hållbar turism. Dessa 

tre dimensioner har Swarbrooke framställt i en modell, som visas nedan i figur 1.   
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Swarbrooke (1999), fritt översatt  

  

Figur 1: Sustainable Tourism  

  

Miljömässiga dimensionen  

Ordet miljö förknippas oftast med naturlandskap och dess bevarande. Däremot menar Swarbrooke 

(1999) att miljö innefattar mer än så och kan exempelvis även inkludera den urbana och kulturella 

miljön. Swarbrooke (1999) citerar även Coccossis (1996) som menar att ett viktigt kännetecken av 

interaktionen mellan turism och miljö är förekomsten av en slags återkopplingsmekanism, där 

turismen har en negativ effekt på natur - och kulturresurser samtidigt som turismen påverkas 

negativt av minskningen av dessa resurser.  

  

Sociala dimensionen  

I den sociala dimensionen är turismens påverkan på lokalsamhället ofta i fokus. Däremot finns det 

även andra aspekter som bör tas i beaktande i den sociala dimensionen. De resterande intressenter 

inom turismen som exempelvis turisterna, de utländska researrangörer och destinationens regering 

har även rättigheter och ansvar som bör kartläggas för att turismen ska vara socialt hållbar. Den 

sociala dimensionen kan sammanfattas i fyra E: Equity, Equal opportunities, Ethics samt Equal 

partners. Med Equity menas att det bör säkerställas att alla intressenter i turismen behandlas 

rättvist. Equal opportunities innebär att både arbetare samt turister har samma möjligheter. Ethics 

innefattar turismindustrins ärlighet mot turisterna samt ett etiskt förhållningssätt när det kommer 
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till leverantörer. Destinationens regering bör även behandla lokalbefolkningen och turisterna på 

ett etiskt sätt. Equal partners innefattar turisternas ansvar att behandla service-personalen på 

destinationen som jämlika (Swarbrooke, 1999).  

  

Ekonomiska dimensionen  

Turismen är ett ekonomiskt fenomen som har en stor ekonomisk kraft runtom i världen och 

grunden till många internationella företag samt källan till en betydande andel av den disponibla 

inkomsten för många människor i utvecklingsländer (Swarbrooke, 1999). Det är därför viktigt att 

samtliga aktörer i turismen försöker upprätthålla en ekonomiskt hållbar turism. Ett redskap att 

granska turismens ekonomi är att genomföra en “cost-benefit analysis”. I en sådan analys är målet 

att identifiera kostnader och förmåner som är associerade med turismen och sedan utgå från detta 

i beslut angående turismutveckling. En region kan exempelvis dra nytta av ett projekt men kan 

samtidigt medföra stora kostnader till en liten sektor i samhället, och för att kunna upptäcka detta 

bör man göra en sådan analys (ibid).  

  

När kostnader och förmåner övervägs i förhållande till den lokala ekonomin ägnas mycket 

uppmärksamhet till multiplikatoreffekten. Multiplikatoreffekten är i princip motsatsen till 

ekonomiskt läckage och innebär att intäkter som turisterna medför cirkulerar i den lokala 

ekonomin. Inom hållbar turism är målet att maximera intäkterna från turisterna samtidigt som 

läckaget från den lokala ekonomin minimeras.  Ekonomin i lokalsamhället har stor inverkan på i 

vilken utsträckning ekonomiskt läckage förekommer. I samhällen där lokala leverantörer inte har 

förmågan att mätta turisternas efterfrågan höjs det ekonomiska läckaget då externa organisationer 

istället försöker mätta efterfrågan och dra nytta av situationen (ibid).  

  

Teorins användning: Teorin kommer att användas i syfte till att analysera utifrån insamlat material, 

hur hotellkedjorna arbetar med hållbarhet och inom vilka områden. Studien kommer främst att 

analysera de miljömässiga och sociala aspekterna och kommer endast beröra den ekonomiska 

aspekten.   

  

  

2.2.2.1 Företags miljsöstrategier för en hållbar utveckling  

Under 1960-talet och 70-talet låg fokus på end-of-pipe-lösningar vilket menas med att man gör 

åtgärder på avstånd från utsläppskällan. Istället för att ta itu med det huvudsakliga problemen 

utövas försök till att hitta nya system som lösningar (Mårtensson et al., 2014).  

Miljöfrågor idag är mer globala och problemen har långvarande effekter på samhället men även 

företag, grupper och för att inte glömma individer. Författarna lyfter fram ett exempel från FN:s 

rapport: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007) där de menar att 

klimatförändringarna är mänsklighetens största hot. Svåra miljöfrågor kan inte hanteras utan att 

det sker förändringar i det sociala och ekonomiska systemet och detta pekar på att det är viktigt att 

samhället går mot en hållbar utveckling (Ibid).  
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I och med detta så har hållbar utveckling samt miljöfrågor överlag blivit uppmärksammat inom 

företag. Företag har exempelvis infört olika typer av program som bidrar till en hållbar utveckling 

där man är mån om sin relation med naturen. Forskning visar på att miljöstrategier i många fall 

motiveras utifrån lagstiftning samt konkurrens och att det mer sällan handlar om grundläggande 

värderingar inom företaget (Ibid).   

  

Mårtensson och Westerbergs artikel innefattar en undersökning kring hur man komponerar en 

effektiv miljöstrategi utifrån fem strategiska aspekter vilka är: förändring av materialflöde, 

kompetens och erfarenhet, relationer, kommunikation, samarbete och kontroll.   

  

• Förändring av materialflöde beskriver varför en förändring av material flöde är nödvändig 

för att företaget ska minska sin miljöpåverkan. Miljöstrategier i samband med flöde 

material fokuserar på att minska användningen av material i kombination med att skapa 

produktionssystem som både sänker utsläppsnivåerna i produktionen samt mindre 

energiförbrukning. Denna strategi fokuserar på att förändra produktion teknik och 

utrustning vid produktens anläggning. Sammanfattningsvis så innebär denna komponent 

att man främst förbättrar användningen av material. Detta tillvägagångssätt möjliggör att 

produkter tillverkas utifrån ett hållbarare tänk. Exempel på detta kan vara att minska 

utsläpp, volymen av material samt energiförbrukning.    

  

• Kompetenser och erfarenheter innebär hur företag förhåller sig till och påverkar miljön. 

Författarna menar att dessa är nyckelfaktorerna i miljöstrategier. Miljöprestandan inom en 

organisation är beroende av medarbetarnas kompetens. Det är viktigt att företagets personal 

upprepande går igenom miljöpolicyn och de mål som företaget har för att minska på 

negativa miljöpåverkningar. Dessa nyckelfaktorer innefattar även företagskulturen och att 

företagets miljötänk även cirkulerar i resterande värdekedja vilket innefattar övriga aktörer 

och intressenter.  

  

• Relationer handlar om utvecklandet av en effektiv miljöprestanda innehållandes både 

interna och externa relationer. Exempel på dessa relationer är leverantörer, kunder och 

kunskapscentra.  

  

• Kommunikation tar upp den interna kommunikationen vilken är en avgörande punkt för ett 

företag som arbetar mot att begränsa sin miljöpåverkan utan att använda sig av end-ofpipe-

lösningar. Intern kommunikation handlar bland annat om planer, budgetar, policy, 

informella och formella relationer mellan anställda.   

  

• Samarbete och kontroll handlar om hur ett företag ska uppnå ett lyckat resultat. Detta 

innebär att företaget måste integrera miljöarbetet i olika delar av verksamheten. En viktig 

nyckel i en miljöstrategi är att aktörer och intressenter integrerar och skapar 

systemlösningar.   
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Utifrån dessa fem komponenter så menar författarna att tre olika miljöstrategier kan skapas. Dessa 

tre strategier är anpassningsprocessen, produktanpassning samt nyare system sammanhang. De 

skapar var och en förutsättningar för att utveckla ett företags miljöprestanda. Förhållandet mellan 

en organisation och miljön kan ses utifrån olika synvinklar vilka dessa strategier representerar. 

Process anpassning riktar sig mot system inom produktion och materialflöde medan produkt 

anpassning fokuserar på att minska en produkts miljöpåverkan. Nya system sammanhang syftar 

utifrån ett systemperspektiv, till att minska miljöpåverkan (Mårtensson et al., 2014).  

  

Utifrån ett resursperspektiv bildas framgång i samband med kombinationer av olika resurser och 

detta kan då beskrivas som en grund för en strategi. Perspektivet handlar om ett företags resurser 

och hur dessa resurser brukas som den viktigaste källan till företagets framgång. Exempel på 

resurser är anläggningar, utrustning, kunskaper, erfarenhet samt kompetens men lika viktigt är 

även företagets relationer samt avtal med både kunder och intressenter (ibid).  

  

Resursperspektiv innebär att företaget måste ta hänsyn till både interna samt externa faktorer av 

miljöpåverkan i olika beslut. Resurserna kategoriseras i fysiskt, mänskligt, socialt och 

organisationskapital. När företag ska investera i fysiskt kapital ligger fokus på produktens 

livscykel med kontroll på föroreningar och produkt- samt processanpassning. Humankapital 

innefattar rekryteringspolitik, belöningssystem samt utbildningsprogram. Socialt kapital inriktar 

sig på organisatoriska frågor. Fokus ligger även på investeringar i forskning och utveckling samt 

relationen med intressenterna och aktörerna. Organisationskapital innefattar information samt 

kommunikationen internt i organisationen och externt till miljön. Investeringar inom 

organisationskapital innefattar även kontrollmekanismer inom organisationen, produktens 

värdekedja samt marknadsföring (ibid).  

  

För att företag ska kunna bli framgångsrika så måste de besitta en helhetssyn på sitt 

hållbarhetsarbete. En miljöprestandas framgång beror inte endast på hanteringen av varje resurs 

utan det handlar mer om hur resurserna förs samman i sällsynta kombinationer. Effektiva 

samordningsmekanismer skapar möjligheter för företaget att utnyttja resurserna fullt ut och 

åstadkomma en hållbar konkurrensfördel. Företags miljöstrategier måste minska belastningen på 

miljön. Genom att miljöstrategin genomförs utifrån olika synvinklar i företaget skapas 

förutsättningar för att lyckas med detta (ibid).  

  

Teorins användning: Teorin kan hjälpa oss att komma fram till hur kedjorna arbetar med deras 

hållbarhetsarbete samt vilka resurser de olika hotellen sparar in på och utifrån de tre strategier som 

framställs genom de fem komponenterna, undersöka hur varje hotell arbetar med hållbarhet.   
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2.2.2 CSR  

CSR (Corporate Social Responsibility) innebär företagens ansvar i samhället, och eftersom vi i 

denna uppsats kommer att behandla hotellverksamheter är det relevant att inkludera begreppet i 

teoriavsnittet. CSR är ett allmänt accepterat begrepp och eftersom begreppet blivit så pass etablerat 

har det utvecklats ett flertal variationer av begreppet. Vissa företag väljer att ta bort S:et för att 

betona att deras ansvar inte endast inkluderar det sociala, andra tar bort C:et för att visa på att CSR 

gäller för alla typer av organisationer, men många företag använder även det mest väletablerade 

begreppet, hållbarhet, när de talar om deras ansvar i samhället. Dessa begrepp har visserligen olika 

ursprung, men i grunden står de för samma sak; företag bör ta ansvar för deras inverkan på 

omgivningen och samhället (Borglund et al., 2012).  

  

2.2.2.1 CSR kommunikation   

Enligt Borglund et al. (2012) skulle CSR antagligen inte existera om det inte vore för dess 

kommunikativa aspekter. Kommunikation är en central del av CSR och tack vare att det 

uppmärksammats i media har det blivit en global fråga som intresserar många. Kommunikation 

har blivit allt mer viktigt då intressenter idag har betydligt högre krav på transparens i företagets 

arbete. Större tillgång till informationsteknologi har medfört att det underlättar att ta reda på 

information om ett företag, vilket gör det viktigt att företag är transparenta i sin kommunikation 

Detta är i princip ett krav idag för att skapa förtroende till sina intressenter och konsumenter 

(Tapscott & Ticoll, 2003; se Borglund et al 2012).  

  

Kommunikationen av CSR har expanderat de senaste åren och är idag även riktad till en bredare 

målgrupp som även inkluderar konsumenter och samhället generellt, tidigare var det vanligtvis 

riktat till expertgrupper. Kraven på redovisning av hållbarhetsarbete har de senaste åren ökat och 

i ett flertal länder har det delvis blivit reglerat för vissa företag att vara redovisa sitt 

hållbarhetsarbete. Allt detta har gjort att fler företag väljer att ha stort fokus på att faktiskt 

informera om hur de arbetar med dessa frågor (Borglund et al., 2012).  

  

Kommunikation av hållbarhet kan även fungera som ett tillvägagångssätt för att informera 

allmänheten om olika risker som finns inom dessa frågor, samt upplysa samhället vad de gör för 

att minimera riskerna. Det kan även fungera som ett bra sätt att skapa en viss legitimitet hos 

företaget och visa att deras värderingar stämmer överens med omvärldens, vilket i sig kan bli en 

konkurrensfördel. När ett företag tar beslutet att inte kommunicera sitt hållbarhetsarbete alls tolkas 

det vanligtvis från omgivningen att de inte arbetar med dessa frågor, vilket kan påverka varumärket 

negativt (Borglund et al., 2012).  

  

Det är viktigt att ta flera olika aspekter i beaktande angående kommunikation av CSR. Ett exempel 

på detta är att det är viktigt att både kommunicera hållbarhetsarbetet externt och internt. Intern 

kommunikation är av stor betydelse då medarbetarna bör förstå syftet med eventuella förändringar 

i det interna arbetssättet som följd av hållbarhetsarbetet. Externt krävs det att det kommuniceras 

till viktiga intressenter som exempelvis aktieägare, konsumenter et cetera (ibid).  



12  

  

  

Gällande den externa kommunikationen av CSR redogör Morsing och Beckman (2006, se  

Borglund et al, 2012) tre olika strategier för att kommunicera CSR; “Information strategy”, 

“Response strategy” och “Involvement strategy”. Den förstnämnda är en strategi som utgör en 

enkelriktad kommunikation som exempelvis hållbarhetsredovisningar, i den andra strategin 

innefattar kommunikationen en dialog med intressenter där företaget efter det kan anpassa 

hållbarhetsarbete, via exempelvis sociala medier. Den tredje och sista strategin innebär att 

intressenter har möjlighet att vara med och påverka, och utarbetar strategier tillsammans. Morsing 

och Beckman (2006, se Borglund et al, 2012) trycker på att de två sistnämnda, vilka båda innefattar 

dubbelriktad kommunikation, är de som fungerar bäst då det är på detta sätt kommunikationen bäst 

når fram och eftersom båda parterna är aktiva i dialogen lyssnar de på varandra. Detta är även 

strategiskt av företagen då de kan använda informationen från intressenterna som en 

omvärldsanalys och uppdatera sina strategi efter det (ibid).  

  

Teorins användning: Teorin kommer att användas för att analysera hotellens kommunikation samt 

kunna se hur de i praktiken använder sig av de olika strategierna som finns för att kommunicera ut 

CSR och hållbarhet. Teorin lämpar sig då studien specifikt behandlar kommunikation kring 

hållbarhetsfrågor. Vi har valt att använda oss av CSR-kommunikation då vi menar att CSR 

fokuserar mer på företagsperspektivet vilket studien syftar till.  

  

  

2.2.2.2 CSR och varumärke  

Det är viktigt för företag att ha ett bra rykte. Majoriteten av företag använder ryktet för att motivera 

sina CSR-program, detta för att det kan stärka företagets image och varumärke samt möjlighet till 

att verksamhetens värde höjs (Porter & Kramer, 2009). Varumärket har sin betydelse då det skapar 

möjlighet för konsumenten att identifiera sig med företaget (Shuili et al, 2007). Förutom 

transaktioner så skakar varumärkets identitet förmåner som word-of-mouth och kundlojalitet 

(Shuili et al, 2007).  

  

Drivkrafter till val av företags CSR-program menar Batson finns i två former; yttre drivkrafter och 

inre drivkrafter. De yttre drivkrafterna innefattar ett CSR-program med en målsättning att öka 

varumärkets välfärd. De inre drivkrafterna har som målsättning att förverkliga de förväntningar 

som samhället har på företaget. Dessa två olika drivkrafter behöver inte nödvändigtvis vara 

separerade utan kan båda vara med i en och samma CSR-strategi (Batson: Shuili et al, 2007).  

  

Teorins användning: Teorin kommer att användas i analysen för att se hur CSR och 

hållbarhetsarbetet påverkar hotellkedjornas varumärke, samt kartlägga deras olika drivkrafter 

bakom deras hållbarhetsåtgärder.   
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3.0 Metod  
I metodavsnittet beskriver vi det metodval vi använt oss av för att samla in sekundär- samt 

primärdata. Vi redogör detaljerat hur vi har gått tillväga i denna studie samt lyfter fram de brister 

och den metodkritik vi har varit medvetna om. Avsnittet redogör även för vilka två hotellkedjor vi 

kommer att undersöka samt vilka personer vi valt att intervjua.  

3.1 Forskningsstrategi  

Kvalitativ och Kvantitativ är de två olika forskningsstrategier som finns för att samla in data.  

Den kvalitativa metoden grundar sig på ord medan det kvantitativa innefattar siffror (Denscombe, 

2009). I denna studie kommer en kvalitativ forskningsstrategi användas. Kvalitativ metod 

innehåller en ostrukturerad data medan den kvantitativa metoden är mer strukturerad vilket 

innefattar en hårdare data med mer distans till skillnad från den kvalitativa (Bryman and Bell, 

2013). Kvalitativ forskningsmetod innefattar insamlad data från observationer, dokument samt 

intervjuer där forskaren skapar en mening utifrån den rådata som hämtats från omvärlden 

(Denscombe, 2009).  

  

3.2 Forskningsprocess  

Den kvalitativa forskningsmetoden kan vara både induktiv och deduktiv. Induktiv om forskningen 

har som mål att generera teorier och skapa en allmän generalisering utifrån den insamlade datan 

(Denscombe, 2009).  Metoden är deduktiv om förhållandet mellan teori och praktik ter sig. Bryman 

menar att den är teoriprövande, vilket ger en bild av verkligheten (Bryman & Bell, 2013). I 

Deduktion utifrån forskaren från teori för att sedan göra observationer/resultat.  I Induktion utgår 

forskaren istället från observationer/resultat och skapar teori utifrån dessa (Bryman & Bell, 2009). 

Utöver induktion och deduktion så finns även abduktion. Det finns även en kombination mellan 

den induktiva och deduktiva, vilket benämns som Abduktion (Denscombe, 2009).  

  

Denna studie kommer att innefatta en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv inriktning. 

Metodvalet baseras på att denna studie utgår från att pröva tidigare forskares teorier inom 

ämnesområdet med hjälp av intervjuer samt att möjligheten till att väva in teorier efter intervjuerna 

finns. Vi kommer använda oss den kvalitativa metoden då vi anser att intervjuer ger ett djupgående 

material vilket studien efterfrågar, för att kunna göra analyser på tidigare teorier som valts ut och 

se huruvida de stämmer överens med det insamlade materialet. 
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3.3 Forskningsdesign  

En undersökning kan vara utformad på olika sätt. Denna studie går inom ramen för en komparativ 

design vilket innebär en etnografisk eller kvalitativ intervju-undersökning av mer än ett enda fall. 

Vid en komparativ design så försöker forskarna att göra en jämförelse bland de undersökta fallen 

(Bryman & Bell, 2013). Studien jämför två hotellkedjor som sedan ställs upp mot varandra och 

lyfter fram likheter och skillnader utifrån de intervjufrågor, enkätfrågor och frågeställningar 

studien innefattar.  

  

3.4 Datainsamling  

Vilken datainsamlingsmetod som används i en uppsats kan skifta beroende på forskningsfrågan 

som avses behandlas samt vilka medel och hur mycket tid forskaren har tillgång att disponera 

(Patel & Davidsson 2011). Olsson et al. (2011) menar att avsikten med datainsamling är att hitta 

och kunna kartlägga olika mönster i det insamlade materialet. Den datainsamlingsmetod som 

kommer att användas i denna uppsats är intervjuer, där det finns större möjligheter att ha uppsikt 

över svarssituationen. Till skillnad från postenkäter, menar Esiasson et al. (2012) att intervjuer ger 

forskaren möjlighet att ha större inverkan på vilka respondenter som deltar samt i vilken 

utsträckning de ger seriösa svar.  

  

3.4.1 Intervjumetod  

Denscombe (2013) beskriver tre tillvägagångssätt för att utforma en intervju; strukturerade, 

semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Inom kvalitativa intervjuer finns det ett starkt 

fokus på respondentens ståndpunkter, uppfattning och perspektiv. En kvantitativ intervju speglar 

istället forskarens intresse i större utsträckning (Bryman & Bell, 2013).  I denna studie har vi 

genomfört semistrukturerade intervjuer där vi hade utgångspunkt i ett antal färdigt formulerade 

frågor som ställdes upp i en intervjuguide. När frågorna formulerades var forskningsfrågorna i 

studien hela tiden utgångspunkten, för att möjliggöra att de besvaras. Intervjufrågorna 

formulerades på förhand för att inte styra respondentens svar i en viss riktning och minimera 

intervjuareffekten, som vi kommer beskriva i större omfattning senare i metodavsnittet.  

  

I semistrukturerade intervjuer är forskaren mer flexibel och respondenten har möjlighet att ge 

öppna och uttömmande svar. (Patel & Davidsson 2011).  Eftersom avsikten med kvalitativa 

intervjuer är att upptäcka mönster ville vi inte ge respondenten svarsalternativ då detta kunde 

medfört ett viktigt mönster kunde ha förbisetts. Vi ville även undvika att leda in respondentens 

svar i en viss riktning genom att erbjuda svarsalternativ. Dalen (2008) menar att intervjun bör 

inledas med frågor som ligger utanför de mest centrala delarna av ämnet, och istället inleda 

intervjun med mer generella frågor för att göra att respondenten och intervjuarna kan känna sig 

avslappnade. Under intervjuns gång bör forskarna röra sig mer åt de centrala och eventuellt 

känsloladdade frågorna för att avslutningsvis återgå till generella frågor.  Detta kallas för  
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“områdesprincipen” och togs i beaktande vid genomförandet av intervjuerna.  

  

3.4.2 Primärdata  

Bryman menar att den vanliga metoden för insamling av primärdata inom den kvalitativa 

forskningsmetoden är via intervjuer (Bryman & Bell, 2013). Det finns olika typer av intervjuer 

och de två större är ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 

2013). Vid ostrukturerad intervju så använder sig forskaren av lösa minnesanteckningar och den 

som intervjuas får svara öppet. Det kan även tillkomma följdfrågor på respondentens svar. Vid en 

semistrukturerad intervju har forskaren en lista över specifika teman som ska behandlas vid 

intervjutillfället. Även i denna typ av intervju får respondenten svara brett och intervjuaren har 

möjlighet att ställa följdfrågor på det respondenten svarar (Bryman & Bell, 2013).  

  

3.4.3 Sekundärdata  

Sekundärdata innefattar den data vi har hämtat från böcker, artiklar och annan information som 

sedan innan är tolkad av en annan forskare (sekundärkällor) (Johannesson & Tufte, 2010). Studiens 

sekundärdata består utav teorier vi har hämtat från den tidigare forskningen inom ämnet.  

  

3.5 Urval  

Beroende på vilken forskningsfråga som studien behandlar avgör urvalet, med andra ord vilka som 

intervjuas (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2011).  Ett medvetet urval av respondenter brukar göras 

av forskare, som vanligtvis utgår från syftet med studien när de väljer respondenterna. Någonting 

som även påverkar vilka samt hur många respondenter som väljs är huruvida forskaren vill dra 

generaliserbara slutsatser eller om de istället vill ha djupare information om ett mer specifikt fall. 

Vid en studie som har i syfte att göra en djupgående undersökning väljer forskaren ut ett antal 

nyckelpersoner inom fältet, om däremot syftet är att kunna generalisera resultatet görs ett 

representativt urval (Denscombe 2013). Kvalitativa urvalsmetoder innefattar att urvalet ska inneha 

hög kvalité som möjligt som täcker ett flertal perspektiv och aspekter av den undersökta 

företeelsen. Detta krävs för att kunna formulera begrepp och det krävs att forskaren gör ett 

strategiskt urval. I kontrast mot detta är den kvantitativa urvalsmetoden som innebär att urvalet bör 

vara representativt för att resultatet ska kunna generaliseras till hela populationen (Eneroth 1984). 

Vi kommer i denna studie att använda oss av en kvalitativ urvalsmetod eftersom studien har i syfte 

att få en mer djupgående information som ska försöka undersökas med hjälp av ett antal semi-

strukturerade intervjuer med respondenter som strategiskt valts ut för att kunna besvara vår 

forskningsfråga.  
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3.6 Val av företag  

3.6.1 Nordic Choice Hotels  

Nordic Choice är en koncern som startades år 1990 och består idag av fem hotellkedjor; Quality 

Hotel, Quality Resort, Comfort Hotel, Clarion Collection och Clarion Hotel. Koncernen, som ägs 

av Petter Stordalen, har ett starkt engagemang inom hållbarhetsfrågor och startade bland annat 

WeCare år 2004, samarbetar med UNICEF, serverar ekologisk frukost på samtliga hotell och 

miljöcertifierar alla sina hotell genom ISO 14001 (Nordic Choice Hotels, 2016).   

  

“Inom Nordic Choice har vi höga mål och ett brett engagemang. Därför mäter vi framgång utifrån 

tre olika punkter: samhällsansvar, sociala och ekonomiska resultat.”  

  

Nordic Choice engagerar sig alltså både i sociala och miljömässiga frågor och de har bland annat samarbetat 

med UNICEF sedan 2008. De har tillsammans med dem skapat projekt som exempelvis Water for life, 

vilket gav rent dricksvatten till många familjer som inte haft tillgång till det. De har även startat ett nytt 

projekt som ska skapa en tryggare uppväxt för barn, som de kallar “Free to grow” (Nordic Choice Hotels, 

2016). I de miljömässiga frågorna arbetar de efter ett miljöstyrningssystem som kallas för  

“Penguin”, vilket har etablerats i enlighet med den internationellt erkända ISO 14001-standarden. De arbetar 

mycket med att försöka minimera användningen av kemikalier, slänga mindre restavfall och även se till att 

transporterna blir så korta som möjligt (Clarion Sense, u.å.). De försöker alltid servera mer frukt och grönt 

och mindre rött kött, arbeta för bra villkor för djuren och våra råvaruproducenter, kasta mindre mat och 

arbeta med hållbara alternativ i användningen av naturresurser (Nordic Choice hotels, 2016).  

  

“Vi ska inte bara göra mål, vi ska göra mål på rätt sätt!”  

- Petter A. Stordalen  

  

Nordic Choices vision är att de ska vara förstavalet för resande i Norden och Baltikum. Deras hotell drivs 

antingen fristående eller under franchiseavtal, och för att maximera lönsamheten har de gemensamma 

system inom alla hotellkedjor oavsett vilken företagskedja eller hotell det handlar om ska samhällsansvar 

vara kärnan (Nordic Choice Hotels, 2016).  

  

3.6.2 Scandic Hotels Group  

Scandic är en hotellkedja som sedan 1993 arbetat efter ett hållbarhetsprogram. Programmet 

innefattar verksamhetens ekonomiska, miljömässiga samt sociala aspekter. “Häng-upphandduken” 

är en idé som hotellkedjan kommit på och har idag blivit ett vanligt fenomen bland hotell i hela 

världen. Hållbarhet är en stor del av Scandics värderingar och de är ledande inom ett flertal 

områden kring hållbarhetsarbete. Medarbetare tar hållbarhet i beaktande i alla deras 

arbetsuppgifter och samtliga erbjuds en intern utbildning kring miljö. 91 % av Scandics hotell är 

idag svanenmärkta och efter de börjat arbeta med miljöfrågor har resultatet kontinuerligt förbättrats 

(scandic Hotels Group, u.å.)  
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Det ligger i tradition för Scandic att ta ett socialt ansvar i både lokalt och globalt som exempelvis 

internationella katastrofer. Scandic i samhället är ett program som uppkom år 2001 och innebär att 

samtliga hotell och medarbetare engagerar sig i samhället. Ett engagemang kan innebära allt från 

att hotellen skänker lakan till härbärgen eller erbjuder kaffe till både hemlösa samt nattvandrare 

(ibid).  

  

Scandics arbete kring hållbarhetsfrågor har lett till ett resultat där de år 2004 blev Svanenmärkta 

och utsågs till den första miljömärkta hotelloperatören i världen. Scandics vision är att vara ett 

nordiskt hotellföretag i världsklass medan deras mission är att skapa enastående hotellupplevelser 

för de många människorna. Scandics engagemang i hållbarhetsfrågor gav intresset till att 

undersöka deras hållbarhetsarbete mer djupgående. Vi valde att väva in kommunikation på grund 

av att vi dels är intresserade av marknadsföring men även då sociala medier idag är en vanlig 

kommunikationskana (ibid).   

  

3.6.3 Intervjurespondenter  

  

Namn  Titel  Företag  Datum  Plats  
Typ  av  

intervju  

Längd  

Lars  

Nyander  
Fastighet-och 

säkerhetschef, 

miljökoordinator  

Nordic 

Choice  

8/4-16  Quality Hotel 

Friends  

Personlig 

intervju  

30 min  

Anneli Tell  
Front Office manager, 

blivande hotellchef  

Nordic 

Choice  

8/4-16  
Quality Hotel 

Globe  

Personlig 

intervju  
31 min  

Erik Killie  
Hållbarhetschef 

 för norden?  

Nordic 

Choice  

14/4- 

16  

  
Mail 

intervju  

  

Jenny  

Nouri  

Housekeepingchef samt 

miljökoordinator  

Nordic 

Choice  

21/4- 

16  

Clarion Hotel 

Stockholm  

Personlig 

intervju  
25 min  

Cecilia  

Wiggsäter  

Fastighetsskötare  Scandic  
26/4- 

16  
Scandic  Täby  

Personlig 

intervju  
22 min  

Anonym  Anonym  Scandic  
12/4- 

16  

Scandic Talk  
Personlig 

intervju  
15 min  
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Anonym  Housekeepingchef   Scandic  
12/4- 

16  

Scandic 

Anglais  

Personlig  

intervju  
17 min  

Inger  

Mattsson  

Hållbarhetsansvarig för 

Scandic koncernen  

Scandic  9/5-16    
Mail 

intervju  

  

  

3.5.3 Tillvägagångssätt   

Studien grundar sig på en kvalitativ inriktning då vi vill fördjupa oss i ämnet för att få en tydlig 

förståelse. Studien började med leta information kring tidigare skrivna teorier, strategier och 

modeller inom ämnets ram. Vid kvalitativ inriktning som utgångspunkt så innehåller 

undersökningen ett par intervjuer för att få fram nödvändig fakta som sedan analyseras och 

diskuteras utifrån de framtagna teorierna, strategierna och modellerna som vi tagit fram (Bryman 

and Bell, 2013). Det insamlade materialet består av både primärdata och sekundärdata. 

Intervjuerna med Nordic choice och Scandic gjordes för att samla in primärdata. Respondenterna 

kontaktades via mail medan intervjuerna skedde på hotellens egna lokaler med undantag för två 

intervjuer som hölls via mail. Varför vi inte fick möjligheten att träffa dessa personer var för att 

Nordic choice hållbarhetschef arbetade på huvudkontoret i Norge och Scandics hållbarhetschef 

inte hade tid. Mailintervjun med Scandic blev även begränsad till 9 frågor. Resterande intervjuer 

med hotellen utfördes ansikte mot ansikte. Studiens sekundärdata består av de framtagna strategier, 

teorier och modeller vi använt oss av under studiens gång (Bryman and Bell, 2013). Vi har valt att 

utgå ifrån en semi-strukturerad intervju. Valet av att vi ville arbeta med semistrukturerade 

intervjuer grundar sig i att dessa är flexibla vilket menas med att frågorna inte har en strikt ordning 

de ska ställas efter. Intervjuarna kan även vilket vi tidigare nämnt, lägga till följdfrågor samt är 

mottagliga för att respondenten fyller i med övrig information och tar egna initiativ.  

  

  

3.7 Forskningsetik  

Denscombe (2009) menar att samhällsforskare ska vara etiska när de för sina studier. Även Dalen 

menar att det finns vissa lagar och riktlinjer i samhället som ställer krav på att all vetenskaplig 

verksamhet ska vara etiskt korrekt (Dalen 2008). Principerna innebär att forskaren ska arbeta på 

ett ärligt sätt och respektera intervjupersonernas rättigheter samt värderingar. Forskaren ska inte 

blanda in sina egna intressen på personerna som intervjuas bekostnad (Denscombe, 2009).  

  

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra forskningsetiska principer för 

humanistisksamhällsvetenskaplig forskning, som vi använt som redskap under studiens gång. 

Principernas syfte är att uppge normer och förhållandet mellan forskare och den som deltar i 

forskningen med material (ibid). Krav ett är information vilket innebär att deltagarna i studien får 
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information om undersökningen (Vetenskapsrådet 2002). I samband med att vi kontakta 

respondenterna så angavs information om studiens syfte via antingen mail eller telefon. 

Respondenterna erbjuds även att få frågorna mailade i förväg. Princip nummer två är 

samtyckeskravet, vilket syftar till att de som medverkar i forskningen själva ska få bestämma över 

sitt deltagande. Detta menas med att respondenten ska ge klartecken till att data samlas in och har 

rätten att avbryta intervjun när de vill (ibid). Respondenterna som ingått i studien har själva valt 

om de vill medverka i intervjun och gett sitt godkännande. Krav nummer tre är konfidentialitet, 

vilket innebär att de som medverkar ska få sina personuppgifter skyddade för obehöriga (ibid).  

  

Dalen (2008)  trycker speciellt på detta krav då hon menar att det är speciellt viktigt vid kvalitativa 

intervjuundersökningar. Detta eftersom forskare och respondenter ofta möts personligen. Det är 

viktigt att respondenten känner sig säker på att uppgifterna som utlämnas behandlas under 

sekretess (ibid). Respondenterna har erbjudits möjlighet till anonymitet men för att skapa en så 

hög trovärdighet som möjligt har vi försökt att undgå respondenter med detta krav. Fjärde kriteriet 

är nyttjandekravet, vilket innebär att de uppgifter som lämnas endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).  

  

Denna studie anser vi är ur en etisk synpunkt. Alla personer som deltagit i studien har haft det fria 

valet att göra medverka. Intervjupersonerna har inte utsätts för skada eller möjlighet till skada. 

Respondenterna i studien har själva fått möjligheten att välja om deras namn samt titel ska vara 

publicerat i rapporten eller inte. Respondenterna har alltså haft sin rätt till anonymitet. Varje 

intervju har även fått sitt godkännande att spelas in och vid insamling av data har vi behållit 

materialet för oss själva utan att lämna det vidare till någon utomstående.  

  

3.8 Metod- och källkritik  

3.8.1 Källkritik  

Esiasson et al. (2012) beskriver att källkritik används för att värdera sanningshalten. Källkritik 

bedömer även trovärdigheten i påståenden och uppgifter som innefattar historiska händelser samt 

sakliga förhållanden (Esiasson et al. 2012). Vid samtalsintervjuer finns risken för intervjuareffekt 

vilket innebär att svaren är beroende av vem som ställer frågorna. Påverkan kan vara både 

medveten eller omedveten av personen som intervjuar (ibid). Vi medvetna om att respondenterna 

representerar ett företag och att svaren kan vara vinklade. För att på bästa möjliga sätt försöka 

undvika detta så har vi erbjudit intervjupersonerna anonymitet, så att de kunde känna trygghet i att 

svara öppet. En annan brist i och med intervjuer är att forskaren själv kan komma att påverka 

intervjun (ibid). För att undvika detta har vi utgått från vår intervjuguide som utformats tidigare då 

vi ställt frågorna. Detta för att undvika att omedvetet råka rikta frågorna. Eliasson et al. (2012) 

menar att intervjuer av respondentkaraktär inte bygger på källkritik utan människors uppfattningar 

om de olika fenomen som undersöks. Uppfattningarna kan varken sägas vara sanna eller falska 

vilket gör att vårt insamlade material inte heller kan tyda på något av dessa då vi använt oss av 
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denna typ av intervju (ibid). Utifrån detta så kan vi konstatera att materialet från respondenterna 

inte kan ses som absolut sanning.  

  

Studien har använt sig av Södertörns högskolas bibliotek vid sökning av våra vetenskapliga 

artiklar. Vi är medvetna om är att några av teorierna är från ett annat decennium vilket gör att deras 

tillförlitlighet sjunkit då forskningen har gått framåt.  

  

3.8.2 Reliabilitet  

Bryman och Bell (2013) tar upp två typer av reliabilitet; Intern reliabilitet och extern reliabilitet. 

Intern reliabilitet verkar endast vid en undersökning som görs av två eller fler forskare. Detta 

eftersom det innebär att forskarna ska komma överens om hur de tillsammans ska tolka det de ser 

och hör vid undersökningsprocessen. Extern reliabilitet inom kvalitativ forskning innefattar i 

vilken grad det går att upprepa forskningen. Le-Compte och Goetz menar att den kvalitativa 

forskningen kan uppnå extern reliabilitet på grund av att sociala betingelser är i rörelse och dessa 

inte går att “frysa” (ibid).  

Att replikera denna studie och få samma resultat är svårt, vilket vi är medvetna om. Om potentiella 

forskare senare använder sig av samma företag som denna studie så kan resultaten skilja sig då den 

sociala omvärlden ständigt ändras. I och med detta så kan företagens hållbara arbeten samt även 

bakomliggande motiv ändras. Intern reliabilitet beskrivs som ett överenskommande mellan 

författarna, över de tolkningar och beskrivningar materialet ger.  

Inom ramen för intern reliabilitet så har vi diskuterat oss fram till den informationen vi kommer få 

tillgång till och att det insamlade materialet till viss del kan komma att vara av säljande motiv för 

att försöka sätta företaget i en bra position (Bryman och Bell, 2013).  

  

3.8.3 Validitet  

Lund (2007) menar att det finns kriterier som en studie måste uppfylla för att den ska anses vara 

vetenskaplig. Ett sådant kriterium är validitet, som innebär att studiens slutsats ska innehålla en 

viss form av sanning. Det finns ett flertal olika kategorier av validitet som exempelvis ytvaliditet, 

externvaliditet, mätningsvaliditet, intern validitet et cetera. Vanligtvis när forskare diskuterar 

validitet är det ”mätningsvaliditet” det syftas på. Mätningsvaliditet innebär att det mått man 

använder i studien faktiskt mäter det som forskaren ämnar att mäta (Bryman & Bell, 2012). När 

det diskuteras kring validitet i kvalitativa studier används ofta begreppet trovärdighet, som brukar 

delas in i fyra kategorier: Överförbarhet, pålitlighet, tillförlitighet samt styrka att konfimera 

(Bryman & Bell, 2012). Eftersom det kan förekomma fler beskrivningar av vekligheten inom 

kvalitativ forskning och validitet förutsätter en absolut sanning, kommer vi i denna undersökning 

ha utgångspunkt i trovärdighets-kriterierna.  
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3.8.4 Trovärdighet  

Som tidigare nämndes delas trovärdighet upp i fyra delkriterier; Tillförlitlighet, pålitlighet, 

överförbarhet samt styrka att konfirmera. Överförbarhet är kriteriet där det krävs att resultaten ska 

kunna överföras till andra kontext, och inte endast vara korrekta i just denna studies fall (Lind, 

2014). Inom kvalitativa studier innebär detta att det bör vara täta beskrivningar på djupet och inte 

endast om generaliserbarhet (Bryman & Bell, 2012). Eftersom vi endast undersökt 2 hotellkedjor 

inom en specifik bransch kan det vara svårt att överföra studien till andra sammanhang då det kan 

skilja mellan olika branscher.  

  

Med tillförlitlighet menas att de regler som existerar följs och att de som medverkat som en del av 

den sociala verkligheten får tillgång till resultatet av studien. Detta krävs eftersom det framställda 

resultatet bör stämma överens med vad deltagarna faktiskt yttrat sig om. Detta kallas för 

respondentvalidering (Bryman & Bell, 2012). I denna studie har vi erbjudit alla respondenter att ta 

del av det färdiga resultatet för att säkerställa att deras utlåtanden har tolkats rätt och att 

respondenterna känner igen materialet från deras intervju.   

  

Pålitlighet innefattar kravet på att läsaren ska kunna avgöra de metoder som använts, studien bör 

alltså vara transparent och tydligt redogöra för hur forskaren har gått tillväga (Bryman & Bell, 

2012). Det är viktigt att ha detta i åtanke vid datainsamling och databearbetningen, då slarvfel vid 

dessa faser kan påverka pålitligheten negativt (Esiasson et al. 2012). I denna studie har 

tillvägagångssättet framförts för att öka studiens pålitlighet samt har forskarna försökt vara så 

tydliga som möjligt med hur de gått tillväga.   

  

Det sista kriteriet är “Möjlighet att styrka och konfirmera”, vilket innebär att forskarens subjektiva 

värderingar inte får påverka studien. Forskaren bör ha ett objektivt perspektiv så att utförandet eller 

resultatet inte påverkas negativt. Däremot är detta svårt att helt och hållet uppnå detta i kvalitativ 

forskning, men forskaren bör vara medveten om detta (Bryman & Bell, 2012). I studien har 

forskarna försökt ha ett så objektivt perspektiv som möjligt, däremot är det inte möjligt att ha en 

fullständitg objektiv bild. Genom att forskarna har varit medvetna om detta har det funnits en 

möjlighet att försöka minimera de subjektiva värderingarnas påverkan så mycket som möjligt.   

  

3.8.5 Intervjuareffekt  

Intervjuareffekten innebär att människor svarar olika beroende på sin uppfattning om personen de 

blir intervjuade av (Denscombe, 2009). Intervjuaren och personen som intervjuas har egna 

förutfattade meningar vilket har en inverkan för dessa två parter att skapa en god relation med tillit 

under intervjutillfället (Denscombe, 2009). Fler effekter som kan komma att påverka är ämnet i 

sig som ska diskuteras under intervjun. Vid känsliga eller personliga ämnen spelar intervjuarens 

identitet en större roll för att den som intervjuas ska ge ärliga svar. Ett resultat av detta kan vara 

att personen som intervjuas ger svar som denne tror att intervjuaren vill höra, istället för den 

faktiska sanningen. En möjlighet till att minska denna effekt är att intervjuaren är artig, neutral, 
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lyhörd samt även i tid. Personliga egenskaper som ålder, kön och ursprung går däremot inte att 

motverka för personen som intervjuar (Denscombe, 2009). Eftersom forskarna var medvetna om 

intervjuareffekten innan intervjuerna genomfördes gjordes försök att minimera effekten så mycket 

som möjligt i förväg. En intervjuguide med färdigt formulerade frågor gjordes på förhand för att 

förhindra att forskarna ledde in respondenten till ett visst ämne.   
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4.0 Empiri  
I denna del ges en inblick över Sveriges hotellmarknad innan insamlat material ifrån våra 

intervjuer presenteras. Hotellkedjorna ställs mot varandra för att läsaren ska kunna få en lättare 

översikt på hur de skiljer sig.   

4.1 Hotellmarknaden i Sverige   

  

- “Utbudschock av hotellrum väntar i Stockholm. Trots minskat affärsresande och en 

svagare efterfrågan på hotellrum fortsätter hotellbyggandet i full fart. På sikt kan det 

innebära hot för Stockholm som mötesdestination när kvaliteten på hotellen blir sämre, 

enligt bedömare.”  

- SvD, 2009  

  

I Stockholm fortsätter hotell att byggas i en rask takt. Trots faktorer som lågkonjunktur samt en 

minskning inom affärsresande så beräknades hotellutbudet från år 2009 till 2012 att öka med 4000 

nya hotellrum. Antalet motsvarade cirka 15 procents ökning från tidigare år då den årliga ökningen 

legat på 2 till 3 procent. Ökning trodde Anders Nissen som arbetar på Pandox, vilka äger ett flertal 

hotellfastigheter, kunde leda till framtida problem. Han menade att det kunde bli en överetablering 

med en sådan ökning av hotellrum (Svd, 2014).   

  

Pia Djupmark från hotellkedjan Rezidor delade inte Nissens åsikter utan såg snarare möjligheter 

än problem. Hon ansåg att det fanns möjligheter för hotellmarknaden de kommande åren med EU-

toppmöten och kungligt bröllop i sikte. Enligt Djupmark var inte ökningen lika drastisk som det 

procentantal Nissen angav. Hon menade att mycket som diskuteras inte blir aktuella projekt i 

slutändan. Ökningen såg hon som en drivkraft till att locka internationella kongresser till Sverige, 

i de förutsättningarna att destinationen jobbade mer aktivt (Svd, 2014).   

  

“Prognosen säger att 18 000 nya hotellrum behövs till 2020. Men skeptikerna pekar på risk 

för överetablering.”  

-Fastighetstidningen, 2014  

År 2014 menade visita att resandet ökat från tidigare år och att även kommande generationer 

kommer att resa mer. De menar att besöksnäringen kommergöra en drastisk ökning i Sverige med 

hotell, shoppingcenter och arenor. 2014 konstaterade branschorganisationen Visita att en ökning 

på 18 000 nya hotellrum i Sverige behövde ske inom år 2020 (Fastighetstidiningen, 2014). 

Annordia uppmärksammade samma år att Sverige blivit ett allt mer intressant resemål för besökare 

även utanför Europa. I tre av landets storstäder, Stockholm, Göterborg och Malmö har det skett en 
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tydlig ökning av efterfrågan på hotellrum. År 2014 ökade Stockholms besöksnäring med hela åtta 

procent och av dessa stod 11 procent för utländska resenärer. Annordias lyfter även fram i sitt 

nyhetsbrev att; “Norden är en attraktiv marknad med ett hälsosamt ekonomiskt klimat och god 

besöksnäringstillväxt” (Annordia, 2015).   

  

4.2 Scandic  

4.1.1 Scandic Talk  

Enligt respondenten på Scandic Talk innebär hållbarhet i hotellbranschen att leverera en service 

med minsta möjliga påverkan och tänka ur ett miljöperspektiv så långt som det går. Eftersom de 

är en så pass stor kedja gör det ganska stor genomslagskraft när de väljer vilka produkter som ska 

köpas och hur saker och ting hanteras, så de försöker leva sin vardag med gästerna utifrån bästa 

förmåga med tanke på hållbarhet.   

  

De är sen 6 år tillbaka det mest hållbara varumärket i hotellbranschen och när det gäller miljö har 

de exempelvis varit de som kom på idén att hänga upp handduken, vilket är någonting vanligt som 

hotell runtom hela världens gör idag. De var även bland de första som tog bort småförpackningar 

till schampo, tvål, smörförpackningarna på frukosten och dylikt. Vid byggande av nya hotell är 

idag målet att rummen till 100 % ska kunna återvinnas i de material som använts. De använder 

även LED-belysning och ser till att släcka lampor i de rummen de inte befinner sig i, de serverar 

ekologisk frukost och allt som de gör, görs ur ett hållbarhetsperspektiv.   

  

Opinionen i samhället kring hållbarhet har påverkat dem och när företag ska välja hotellkedjor de 

ska bo på är det många som väljer Scandic tack vare deras miljöarbete. Hållbarhetsarbetet är både 

för att spara pengar då man sparar in el och vatten, men också för att tjäna pengar då fler väljer sig 

att vända sig till dem tack vare hållbarhetsarbetet. Utöver miljöarbetet arbetar de även med social 

hållbarhet, de är exempelvis stora sponsorer inom idrott, tar emot praktikanter, arbetar med röda 

korset et cetera. Deras hållbarhetsarbete började 1994 och utvecklingen sedan dess har varit stor, 

då det händer saker hela tiden. Förra året blev de svanen-märkta och då blev det större fokus på 

restaurangsidan angående ekologisk mat, SSC-märkt fisk då dessa frågor påverkar miljön i stor 

utsträckning.   

  

Ett hinder som kan uppstå i deras hållbarhetsarbete är att få gästerna att förstå varför de gör som 

de gör. Många anser att det är en del av lyxen att man kan byta handdukar varje dag, men de 

försöker informera dem och försöka få gästerna att förstå hur mycket det kan bidra till ifall de 

väljer att inte kasta handduken på golvet. Det är en utvecklingsfas, och det kan ta en tid innan folk 

börjar förstå varför vi gör som vi gör.   
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Det mesta av Scandics hållbarhetsarbete är centraliserat från huvudkontoret så att alla gör lika och 

för att få en större genomslagskraft. I många fall handlar det mycket om centrala upphandlingar, 

exempelvis vilka leverantörer vi ska arbeta med. Hotellen får även ta egna initiativ, men 

respondenten kommer inte på något specifikt initiativ som just Talk själva har tagit. 

Svanenmärkningen i sig har ju ganska stora krav och många kriterier som ska uppfyllas, vilket är 

mycket arbete med att uppfylla dessa att det är svårt att sätta egna mål. Många av de initiativ som 

tas är även centrala, exempelvis att Scandic in Society sponsrade vår stora dag men även små 

initiativ kan tas på hotellen som att personalen släcker lamporna där de inte vistas eller stänger av 

datorn när de går hem från jobbet och liknande.   

  

Hållbarhetsarbetet kommuniceras ut externt genom att de går ut i medier och berättar vad de gör, 

skyltar med svanenmärkningen, informerar på hemsidan et cetera. Utöver detta kommunicerar de 

även direkt till gästerna via hotellen på exempelvis rummen där de ger gästerna olika alternativ 

ifall de vill sortera sina egna sopor, hänga upp handduken. Den interna kommunikationen sker på 

de möten de har samt genom en interaktiv utbildning som alla i personalen måste gå när de börjar 

arbeta i verksamheten. Tanken är att medarbetarna ska göra den lite då och då för att få minnet 

uppfräschat, men den är obligatorisk att göra en gång när medarbetarna börjar. Ur företagets 

synvinkel så är det ju ett sätt att spara pengar och personalen ska hela tiden ta det i beaktande att 

det inte blir onödigt mycket avfall och släcka lamporna och sådana saker.  

  

Kommunikationen av Scandics hållbarhetsarbete är någonting respondenten tror att de lyckats 

med, och tror att det är många som är medvetna om att de är en av de mest hållbara hotellkedjorna 

som finns. Det är dock lite svårt att svara på då respondenten inte är lite osäker på om det i deras 

formulär som skickas ut till gästerna står någonting om miljöfrågor. Vidare menar respondenten 

att det inte finns några nackdelar med att kommunicera ut hållbarhet, utan endast fördelar då 

gästerna är informerade om vad de blir erbjudna och vet vad som finns på hotellet och att det finns 

möjlighet att välja mer hållbara alternativ på hotellet. Det har även en stark koppling till 

varumärket, med tanke på att de varit ledande på marknaden med att starta upp olika miljöfrågor 

som exempelvis att hänga upp handduken, LED-belysningen samt  

svanenmärkningen, vilket gör att varumärket påverkas positivt av hållbarhetsarbetet. Detta har lett 

till att Scandic många gånger vinner konferenser tack vare att företagen är medvetna om att de 

arbetar mycket med hållbarhet och är det mest miljövänliga valet.   

  

Deras vision är att visa vägen i miljöfrågor genom att kontinuerligt arbeta med en förminskad 

miljöbelastning och förbättrad miljö och aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det som är mest 

aktuella just nu för Scandic Talk är att försöka ha så många fair-trade produkter i deras shop samt 

köpa in mycket ekologiska produkter till frukosten.   

  

4.1.2 Scandic Anglais   

Respondenten på Scandic Anglais arbetar med miljöfrågor men tillägger att hon inte är 

huvudansvarig på hela hotellet utan att alla är ansvariga.   
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Scandic Anglais definierar hållbarhet med att hotellet följer det hållbarhetsarbete som kedjan utgår 

ifrån. Arbetet innebär att man tänker kring energi, besparing samt samhället, ekonomin och miljön. 

Hållbarhet för Anglais är viktigt och enligt respondenten finns det många sätt att påverka inom 

hotellbranschen. Inom miljö är ansvaret uppdelat i två delar. Den första delen innehåller arbete 

med att spara på energi, vattenförbrukning, sorterar sopor och minska matavfall. Den andra delen 

innefattar ett socialt ansvarstagande med olika projekt som att exempelvis dela ut kaffe till 

människor och nattvandrare på gatan. Varje jul samlar varje Scandic in presenter samt att vem som 

helst kan lämna in presenter som sedan skickas till stadsmissionen. En annan sak som Scandic 

gjort inom den sociala aspekten är att de skänkte 100 000 kr när en jordbävning inträffat i Nepal.   

  

Enligt Scandic Anglais så har de mer möjligheter att jobba med hållbarhet i och med att det är en 

stor kedja. Ett exempel på detta är bidraget till Nepal. Respondenten menar att företag bör arbeta 

med hållbarhet då det är allas ansvar och att det gör skillnad även om det är små saker. Scandic 

har tidigare haft små plasthållare för tvål som de bytt ut. Med denna ändring så har Scandic sparat 

15 miljoner kronor. 1994 gavs idéer från medarbetare angående hotellets handdukar. Idén bygger 

på att man lämnar en lapp till gästen som informerar om hur de kan hjälpa till att spara pengar samt 

bidra till hållbarhetsprocessen, genom att hänga upp sin handduk och inte lägga den på golvet. 

Respondenten menar att det är när man ser att en sådan enkel sak gör så mycket skillnad som man 

ser att det är viktigt. Det behöver inte alltid krävas så mycket för att göra förändring.  

  

I praktiken använder hotellet sig av träkort istället för plast. Andra enkla saker som de gjort är att 

receptionen genom att minska sin pappersförbrukning med att återanvända papper. Anglais 

använder sig även av ångmaskiner där de minskar på kemikalier med ca 80 procent. De har även 

en automat dosering så att hotellet inte använder mer kemikalier än vad som behövs. På rummen 

finns papperskorgar för sortering vilket är standard för Scandic. Matkvarnen är även ett verktyg 

som Scandic Anglais använder sig av för att göra biogas av matavfall. På frukostbuffén använder 

de sig av lappar som ber gästen att tänka på att äta gott men inte ta för mycket, för att försöka 

minska på svinn.   

  

Scandic Anglais respondent anser att det är ett krav att arbeta med hållbarhet. När man börjar på 

Scandic så måste man även gå en utbildning som kallas check-in Scandic. En gång om året så 

meddelas alla medarbetare om vad som händer internt. Man går igenom vad som gjorts inom 

hotellet, resultat samt mål. Scandics hållbarhetsarbete startade 1993 men varför de började vet inte 

respondenten. 1993 började Scandic med workshops om miljön där man gav förslag på vad som 

ska göras från medlemmar. Sedan har arbetet utvecklats därifrån. Förr tänkte man exempelvis inte 

på koldioxid och utsläpp som vi gör idag och Scandic har även en punkt som lyfter fram hur man 

kan minska på utsläppen. Hållbarhetsarbetet är centraliserat och sedan kan hotellet göra egna 

projekt utöver det. Något som Anglais har men inte alla hotell i kedjan är matkvarn samt 

temperaturstigning. För två år sedan hittade hotellet en lösning till att spara pengar och minska på 

el. Det hotellet gör är att de använder kyl och värme från köket till att värma upp hotellet.    
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De kommunicerar ut arbetet externt genom hemsidan och lappar till gästen med information om 

sophantering. Internt så går all personal en online-utbildning. De arbetar även med mål varje år. 

Hållbarhet är brett ämne och respondenten menar att det inte är lätt att engagera alla medarbetare. 

Scandic har dock gjort det lättare för medlemmar genom att ha riktlinjer för vad man ska göra och 

inte. Alla avdelningschefer på hotellet försöker att prata om ämnet. Personen menar även att 

Scandic hotellen inte har någon kommunikation men att de har möten tre gånger om året där frågor 

kring miljö och vad som händer på varje hotell diskuteras. Fördelarna med att kommunicera ut sitt 

hållbarhetsarbete är att hotellet blir mer attraktiv mot gästen samt att de kan få andra att bli mer 

aktiva inom den processen.  Respondenten anser inte att det finns någon nackdel med att 

kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete, dock kan det ibland vara svårare och ta längre tid att hitta 

produkter som är miljövänliga.   

  

För Scandic Anglais hör varumärke och hållbarhetsarbetet ihop. Respondenten menar att många 

kopplar Scandic med att de arbetar med miljö. Arbetet är inte för att få gäststatus utan det är ett 

ansvarstagande mot samhället. Hotellet arbetar inte med miljö för att de vill tjäna pengar på det 

utan det är ett aktivt val av Scandic. Arbeten kring kemikalier, klorin et cetera gör de av den 

anledningen att de vill.  Anglais använder inte klorin. De är medvetna om att de ska minska på 

kemikalier i den största mån de kan. Varje år har Scandic ett mål. Alla hotell inom koncernen har 

det. Det kan vara att hotellen ska minska på användningen av vatten varje år.  

  

  

4.1.3. Scandic Täby  

Cecilia Wiggsäther arbetar som fastighetsskötare på Scandic Täby och har gjort det nu i 6 månader. 

Tanken är att hon ska ha ansvar över Scandic Täbys hållbarhetsfrågor i framtiden och håller därför 

på lär sig allt om deras hållbarhetsarbete, men anser sig ännu inte vara helt fullfjädrad. Wiggsäther 

definierar hållbarhet som ett sätt att inte tära på jordens resurser, "så enkelt är det", menar hon. Det 

är viktigt att ta hand om miljön, ta hand om människorna som bor på deras hotell och även de som 

bor i närheten av hotellet. Alla ska ha möjlighet att bo på Scandic, oavsett behov, och de utgår 

mycket från people, planet, profit: hållbarhet innefattar inte endast miljö, utan även socialt arbete 

och ekonomisk hållbarhet.   

  

Deras hållbarhetsarbete tar sig i uttryck på ett flertal olika områden. Det kan vara alltifrån att de 

sorterar avfall, sparar energi, använder miljömärkta kemikalier till att de arbetar med sociala 

frågor, som att de exempelvis anpassar sina hotell så att alla kan trivas på deras hotell, oavsett om 

man har någon form av handikapp, matallergi et cetera. De filtrerar även sitt vatten, som de kallar 

för Scandic vatten, och minskar på detta sätt sina transporter, vilket också är ett sätt att arbeta med 

hållbarhet.   
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Utöver detta gör de massvis med andra saker för att minska sin påverkan på omgivningen, 

exempelvis har de tagit bort alla småförpackningar för smör, schampo et cetera och har minskat 

avfallet med 40 miljoner småförpackningar. Varje år serverar de 20 miljoner koppar fair-trade 

kaffe, de kan exempelvis gå till roslagsbanan, servera kaffe och diskutera hållbarhet med 

allmänheten. Det är även på Scandic som en medarbetare kom på idén om att ge gästerna 

alternativet att hänga upp handduken på kroken för att spara tvättmedel, vatten och arbetskraft, 

vilket de flesta hotell runtom i världen tagit efter.  Däremot separerar de inte hållbarhetsfrågor från 

resterande arbetsuppgifter inom verksamheten utan det är någonting som är en utgångspunkt i allt 

de gör, det är en självklarhet och genomsyrar hela verksamheten.  

  

Hållbarhet är för Wiggsäther inte ett krav, utan mer en självklarhet. Krav har sådan negativ klang 

och på Scandic har de en positiv inställning till hållbarhet, de vill arbeta med dessa frågor och det 

finns ett starkt engagemang kring detta i verksamheten. De ställer varje år upp mål som de ska 

uppnå och rapporterar hur det går varje månad, vilket gör att det då enkelt går att se hur de ligger 

till. Däremot menar hon att de helst vill vara bättre än målet de ställer upp och strävar alltid efter 

att hela tiden gå framåt.  

  

Samtliga Scandichotell i Sverige är svanenmärkta, förutom Scandic Kontinental som är ett 

nystartat hotell som just nu håller på lämnar in sina papper. Svanenmärkningen är en hård 

märkning vilket gör att det hela tiden ställs höga krav på att de upprätthåller sitt hållbarhetsarbete 

för att fortsätta få vara svanenmärkta. Svanenmärkningen har enligt Wiggsäther stärkt Scandics 

varumärke och de vinner nog många konferenser tack vare deras hållbarhetsarbete.   

  

Deras hållbarhetsarbete styrs centraliserade riktlinjer som ska följas, men hotellen är samtidigt fria 

att ta egna initiativ och göra mer än vad som krävs. Exempelvis tog Scandic Täby initiativet att 

göra earth-hour till en hel vecka istället, där de hade ett nytt budskap varje dag och uppmuntrade 

vad man kan göra i vardagen för att minska miljöpåverkan.   

  

Deras externa kommunikation kring hållbarhetsfrågor görs ofta via sociala medier, som facebook, 

instagram och liknande. Utöver detta så kommunicerar de ut arbetet via hotellen, de informerar 

gästerna om vad som gör i rummen, hissarna och även i restaurangerna så att de som endast 

kommer dit för att äta lunch också kan få en insikt i de Scandic gör. De kommunicerar även ut 

hållbarhetsarbetet via deras hemsida och försöker nå ut till så många som möjligt. Internt 

kommunicerar de via möten, de har även en anslagstavla som de hela tiden uppdaterar kring hur 

de ska tänka och vad de kan göra. Svanenmärkningen har så stark betydelse i verksamheten så det 

är en självklarhet för medarbetarna att diskutera hållbarhet med varandra.   

  

Vidare menar hon att Scandic lyckats väldigt bra i deras hållbarhetskommunikation då många av 

gästerna efterfrågar miljötänk då de kanske valt att bo på Scandic tack vare deras Svanenmärkning. 

Svanenmärkningen är enligt Wiggsäther hos många starkt kopplat till deras varumärke och där kan 

man se att de faktiskt nått ut med sin kommunikation kring hållbarhet. Att kommunicera hållbarhet 
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medför endast fördelar, enligt Wiggsäther, då det visar på att verksamheten värnar om miljön och 

den värld vi lever i. Det kan bidra till att de exempelvis vinner en konferens och att det generellt 

ökar efterfrågan hos allmänheten att bo på deras hotell, fler vill bo på deras hotell, deras 

hållbarhetsarbete har en stark koppling till deras varumärke.   

  

4.1.4 Inger Mattsson, Hållbarhetschef på Scandic  

Inger Mattsson arbetar som hållbarhetschef på Scandic och är ansvarig för miljö och social 

hållbarhet för deras 230 hotell i 7 länder. Hon definierar hållbarhet som att skapa en verksamhet 

som säkerställer långsiktigt hållbara affärer. Hållbarhet omfattar miljö- och socialt ansvar samt 

etiska principer för hur man ska göra affärer, som exempelvis anti-korruption. De följer FN Global 

Compacts 10 principer, där allt detta inkluderas. CSR och hållbarhet är för Mattsson synonymer 

och det finns ingen skillnad på begreppen.   

  

Vidare menar hon att företag bör arbeta med hållbarhet för att stärka varumärket och bygga ett 

förtroendekapital gentemot kunder, investerare, medarbetare, leverantörer samt media. Man sparar 

även pengar och undviker onödiga kostnader, samt skapar förutsättningar i världen för ett gott liv 

med hållbar konsumtion för alla.   

  

Deras externa kommunikation görs via deras hållbarhetsrapport som är en del av årsredovisningen, 

pressmeddelanden, sociala medier, på hotellet (trycksaker men även själva upplevelsen) och 

genom att t.ex. hålla tal vid andras event. Deras hållbarhetsarbete har bidragit till ett seriöst och 

pålitligt varumärke som man sympatiserar med. Det finns en viss förväntan av kunder och ägare 

att företag ska arbeta med hållbarhet, och enligt Mattsson har Scandic lyckats väl med sin 

kommunikation av hållbarhetsarbetet trots att de valt att inte göra kampanj, “Jag tror att den 

upplevda hållbarheten kommunicerar bättre” menar hon. Kostnadsmässigt är det alltid inom 

hållbarhet en avvägning hur mycket man kan göra just nu och hur mycket som får vänta till längre 

fram. Det som genomförs räknar de med att stärker deras varumärke samtidigt som de sparar 

pengar.   

  

Vidare menar hon att risken med att kommunicera hållbarhet är att man blir anklagad för att man 

inte gör ännu mer. Det är inga problem såvida de får möjligheten att bemöta kritiken, men det är 

inte i alla fall den möjligheten finns. Dock är detta ingen vidare stor risk, däremot är en viktig sak 

att uttrycka sig på sätt när man kommunicerar så att man är förtroendeingivande och inte skrytig.  
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4.2 Nordic Choice Hotels  

4.2.1 Quality Hotel Friends   

Lars Nyander arbetar som fastighets- och säkerhetschef på Quality Hotel Friends och utöver detta 

är han även miljökoordinator på hotellet. Alla hotell som tillhör Nordic Choice är certifierade enligt 

ISO 14001:s miljöstandarder, vilket han ansvarar för på deras hotell.  Nyander menar att hållbarhet 

innebär att använda naturens resurser så att de inte förbrukas utan att de går att återanvändas igen. 

Vidare menar han även att hållbarhet innefattar många olika delar, såsom miljöfrågor men även 

socialt och ekonomiskt.  Att ha ett hållbart perspektiv på relationen till andra människor är viktigt 

inom deras verksamhet, vilket handlar mycket om förhållandet till egen personal men även att 

driva olika projekt där de hjälper exempelvis ensamkommande flyktingbarn et cetera. Det är av 

stor betydelse att deras personal trivs att arbeta på företaget och att de är engagerade i 

hållbarhetsarbetet, vilket enligt Nyander gör det roligt att arbeta i koncernen. Begreppen CSR och 

hållbarhet är i deras arbete inflätade i varandra, och de går hand i hand.   

  

Nyander menar att grunden till att företag bör arbeta med hållbarhet är eftersom vi lever i en värld 

där vi förbrukar naturresurser, och om ingen gör det på ett hållbart sätt kommer dessa resurser ta 

slut, vilket leder till att det inte kommer fungera i längden. Deras hållbarhetsarbete handlar mycket 

om att arbeta efter ISO 14001:s miljöstandarder, och deras mål är att de redan 2018 ska vara mer 

hållbart att bo på deras hotell än hemma. De ska alltså vara så pass effektiva i drift och 

energiförbrukning att de är ett bättre alternativ än det normala hemmet, vilket Nyander tror de 

kommer att leva upp till.   

  

I praktiken arbetar de med många olika saker inom hållbarhet. De har stora krav på byggprocessen, 

att den ska vara energisnål et cetera, till sommaren kommer de på Quality Friends att installera 

arenastadens största solcellsanläggning, de ska göra om sin parkering och sätta upp laddare till 

elbilar för att uppmuntra gäster att använda sig av mer hållbara alternativ. Vidare arbetar de mycket 

med källsortering, spara på vatten och energi generellt, serverar ekologisk mat i deras restaurang 

och ställer även stora krav på sina leverantörer.   

  

Idag finns det egentligen inga lagliga krav på hållbarhetsarbete, men för Nordic Choice är det ett 

krav. De samarbetar inte med olika aktörer som inte har ett hållbart perspektiv och de är inte den 

enda verksamheten som tänker i de banorna, vilket gör att det mer eller mindre på arbetsmarknaden 

idag har blivit ett krav för att kunna nå framgång. Orsaken till att just Nordic Choice började arbeta 

med hållbarhet handlar i grund och botten om visioner som deras ägare har, Petter Stordalen, som 

brinner för dessa frågor. Däremot menar Nyander att framväxten av hållbarhet generellt är en 

självklar utveckling av samhället då människor blir allt mer medvetna. Begreppet hållbarhet har 

även utvecklats de senaste 2-3 åren och dess betydelse har ökat i omfattning. Tidigare var 

majoriteten av hållbarhetsfrågorna angående miljö, idag talar man mycket om personalhantering, 

relationer till andra företag et cetera.  
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Nyander anser inte att det finns några konkreta hinder för att arbeta med hållbarhet, däremot kan 

det stundtals kännas som att utvecklingen tar lite för lång tid. Ett exempel på det är att tekniken för 

att producera elbilar så att de är billigt att köpa dem skulle gått snabbare framåt och att det inte 

direkt ställs om till miljövänligare val när det finns den valmöjligheten. De på Nordic Choice går 

gärna lite snabbare framåt i denna utveckling och ligger gärna steget före alla andra inom 

hållbarhet, och de väntar inte på några politiska beslut för att satsa på exempelvis solel.   

  

Centralt i koncernen har de en ganska stor avdelning som arbetar med hållbarhet och miljöfrågor, 

vilket de kallas för We Care. We Care innefattar alla aspekter av hållbarhet, allt från att ta hand 

om vår personal till att arbeta för att bibehålla regnskogar. Allt hållbarhetsarbete är dock inte 

centraliserat utan varje hotell har en egen miljökoordinator och kan ta egna intiativ, exempelvis 

har de tagit ett initiativ på Quality Friends att ta in ensamkommande flyktingar som praktikanter 

och i år skänkte de julklappar till frälsningsarmén. De har en facebookgrupp där de olika hotellen 

delar med sig av sina initiativ på hotellen och på så sätt sprider de sätt att hela tiden förbättra sig.  

  

Att kommunicera ut vad man gör är enligt Nyander nästan lika viktigt som att faktiskt göra det, så 

kommunikationen vad gäller hållbarhet är någonting de arbetar mycket med. Förutom på 

uppenbara sätt som att kommunicera via deras hemsida så försöker de uppmärksamma sina initiativ 

via lokala medier, och även kommunicera till deras gäster på hotellrummen. De rekommenderar 

även gästerna att ta mindre portioner vid frukosten för att minska matavfallet, vilket också är ett 

sätt att kommunicera ut hållbarhet. På Quality Friends har de en kommunikatör som enbart arbetar 

med att kommunicera både rent ekonomiska erbjudanden men även frågor som hållbarhet och 

miljö, detta kommuniceras mycket via sociala medier och vanlig reklam. Kommunikationen är 

alltså en stor del av hållbarhetsarbetet och det är viktigt att kommunicera vad man står för och 

vilket håll man borde gå åt.   

  

Internt kommunicerar de sitt hållbarhetsarbete genom workshops och de har även ett digitalt 

förbättringssystem som heter C2, där personal kan lämna in förslag på hur de alltid ska kunna 

förbättra hållbarheten, oftast i de sysslorna som de arbetar med. Sen finns det även en intern kurs 

som är obligatorisk som heter Choice Academy där de bland annat ska gå en brandkurs men även 

en obligatorisk kurs som handlar om deras hållbarhetsarbete, vilket är en viktig del av utbildningen 

av personalen.   

  

Hur väl de lyckats med detta kan dock skilja lite från hotell och koncernen. På just Quality Friends 

har de några steg kvar att gå innan de är så pass bra de ska vara, vilket de jobbar ganska intensivt 

med just nu. Detta kommunikationsarbete gäller både att kommunicera ut till gäster men även till 

medarbetarna, så att personalen är medveten om vad de gör och att det ställs höga krav på att de 

har ett hållbart perspektiv.   

  

Nyander menar att det endast finns fördelar med att kommunicera sitt hållbarhetsarbete, och en av 

de största fördelarna är att de kan påverka resten av samhället och bidra till att folk att får upp 
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ögonen för dessa frågor. Det diskuteras mycket kring dessa frågor i medier idag och där är Nordic 

Choice med i debatten och har exempelvis startat en foundation som heter eat, där de samlas flera 

gånger per år och försöker skapa förutsättningar för att producera och hantera mat på ett bättre sätt, 

både för planeten och människor.   

  

Ett bra hållbarhetsarbete stärker även varumärket väldigt mycket och själva koncernen Nordic 

Choice som varumärke är relativt starkt tack vare deras engagemang i sådana frågor. Många 

varumärken som arbetar och har stort fokus på hållbarhet är generellt starka, de har exempelvis 

inlett ett samarbete med tesla, som enligt Nyander är ett av de starkaste varumärken vad gäller 

hållbarhet i världen, vilket visar på hur mycket hållbarhet kan stärka ett varumärke.  

  

Allt hållbarhetsarbete leder även till ekonomiska resultat, antingen direkt eller på sikt. Genom att 

spara vatten, energi, transporter et cetera så sparar de även pengar, vilket gör att deras ekonomiska 

resultat påverkas positivt. Samma sak när de hjälper ensamkommande flyktingbarn att få 

praktikplats på Nordic choice så kan det ses som någonting positivt rent ekonomiskt för 

verksamheten då det är arbetskraft. Oavsett om en ekologisk produkt är dyrare att köpa till 

frukosten, så tjänar de på det ekonomiskt i slutändan när allt slås ihop. Målet med hållbarhet blir 

därför både att bidra till samhället och världen, men samtidigt kunna förbättra sina ekonomiska resultat.  

  

4.2.2 Quality Hotel Globe  

Anneli Tell berättar att Hela Nordic Choice kedjan är ISO 14001 certifierad. Det betyder att alla 

190 hotell måste sätta upp mål och jobba utefter dem varje månad.  Man ska helst klara dessa mål 

men klarar man inte dem så ska man ha en förklaring till varför man inte gör det. Hela kedjan 

fokuserar sig på ett visst antal fokusområden som kallas för “VAKET”, vilket är vatten, avfall, 

kemikalier, energi & transporter. Ekologisk frukost finns på alla hotell i kedjan, dock inte fullt ut 

men kravet är att ha minst 15 st produkter.   

  

Hon definierar hållbarhet med att människor och företag måste göra vad de kan och hitta lösningar 

till klimatutsläppen. Människor och företag måste vara med och ta ansvar för vad de gör. Varje 

gästs vistelse på Quality Hotel Globe innebär olika typer av miljöpåverkan. Det är allt från att 

tvättar deras kläder och lakan till maten på hotellet som köps in. För varje gäst så bidrar hotellet 

till regnskogen och i och med detta så blir varje gäst “nollad” i klimat påverkan. Gästerna är 

medvetna om detta då hotellet kommunicerar ut det. Tidigare las en lapp på varje gästs hotell kudde 

men nu har de tagit bort detta för miljötänk. Tell menar att det inte är så bra att man säger att man 

räddar träden och så ligger det papperslappar på kudden. Hållbarhetsarbetet kommuniceras istället 

ut på andra sätt genom sociala medier och hemsidan.   

  

Tell menar att det måste finnas ett samhälle med infrastruktur och flyg. Gästerna reser hit med flyg 

och andra transportmedel som är dåligt för miljön. Samhället kan inte stanna men personal på 

hotellen kan ta mer ansvar genom att exempelvis vara noggranna med sina leveranser, inte beställa 
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för mycket mat så att den måste kastas, sorterar sina sopor m.m. Som företag anser hon att Quality 

Globe ligger över medel snittet på miljövänliga hotell, att de försöker att göra det iallafall. 

Engagemanget på hotellet och personalen är ganska högt, mer än normalt. All personal på hotellet 

måste gå en kurs inom hållbarhet. Den är lika viktig som brand och säkerhetskursen. Miljökursen 

är obligatorisk. De kurserna repeteras två gånger om året och tar 45 minuter tillsammans och då 

blir man påmind om “VAKET”.   

  

För Tell innebär begreppen CSR och hållbarhet samma sak. Internationellt har de ett miljö arbete 

som sammanfattas i ett ord, vilket är Penguin. Det är ett program som framtagits som registrerar 

alla miljöprojekt som de arbetar med varje år. Sedan finns WE CARE, som står för delen av 

samhällsansvar. Inom miljö så arbetar de mycket med att reducera vatten och avfall. 

Samhällsansvaret innefattar allt från att vissa hotell har skolor som de bygger upp i Afrika eller 

projekt där hotellet samlar ihop pengar till UNICEF. Quality Globe tog exempelvis emot flyktingar 

hösten 2015 och lät de bo på hotellet i tre veckor gratis. CSR för Quality Globe är att arbeta både 

med miljö och samhällsansvar.   

  

Tell anser att det är ett krav att arbeta med hållbarhet. Hon menar att de redan har ett krav på sig, 

att de valt att ha ett krav på sig. Vi blir checkade varje år där man kollar att hotellet gör allt som 

de ska. Hotellet måste se till så att målen uppnås och om kraven inte uppnås så kan det innebära 

att de förlorar sitt diplom. Förlorar ett hotell sitt diplom, så förlorar alla i koncernen sina diplom. 

Inget hotell får vara den svaga länken som inte följer upp det de krav som ställs. Tell berättar att 

som personal Inom Nordic Choice, inte kan säga att du inte är intresserad av miljö, detta för att du 

har krav i din tjänst som både chef och anställd att följa de miljöriktlinjer som Nordic Choice har. 

Hon menar att det är lite speciellt, ingen kan frånskriva sig sitt ansvar då de blir mätna. På sina 

”targets” så är en del av dessa deras miljömål. När deras direktörer sitter där och ska berätta hur 

det gick förra året så kommer också miljömålen upp. Hon tycker att generellt borde vara ett krav i 

samhället, med hårdare miljö lagar. Det finns mycket bestämmelser kring miljön men Tell tror att 

företag skulle kunna göra bättre. Dock medger hon att det är svårt då man inte kan ha en lag för 

alla företag. Man kan exempelvis inte säga till en flyttfirma att minska på transporter då hela deras 

företag går ut på att sälja detta. Det man skulle kunna tänka på att göra det mer miljövänligt.  

  

För Quality Globe innebär hållbarhet att samtidigt som man minskar på miljöbovarna, så tjänar 

man pengar. Genom att använda mindre vatten och el så blir det även ett mindre belopp i 

räkningarna. Så, samtidigt som man gör miljön en tjänst så tjänar man faktiskt pengar på det. Sedan 

kan man göra en fin marknadsföring om vad hotellet tar ansvar för. Det Petter Stordalen och Nordic 

Choice har gjort är exempelvis att marknadsföra sin ekologiska frukost. Annonserna är mycket 

miljöfokuserade för att gästerna ska tycka att vi är ett bra företag. Tell menar att det är så mycket 

mer än bara erbjudanden, och att hållbarhet är kopplat till marknadsföring.  

  

Hotellet började arbeta med hållbarhet på grund av koncernens ägare. Tell berättar att Petter 

Stordalen som startade Nordic Choice är väldigt miljö och hälsomedveten och tycker att alla ska 
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ta mycket samhällsansvar. Han sitter i tv sofforna i både Sverige och Norge och pratar om att 

samhället måste ta mer ansvar och vad man borde göra. Han argumenterar exempelvis för att vi 

måste ta in fler flyktingar och ifrågasätter varför inte staten gör något, så han är väldigt engagerad. 

När han då började med detta engagemang så fick alla i Nordic Choice haka på det. 2007 

introducerades Penguin som är Nordic Choice miljöprogram och samma år började de med sin 

ekologiska frukost samt att alla hotell blev ISO certifierade.  Från början så handlade arbetet 

mycket kring “VAKET” faktorerna och ekologisk frukost men under senare år så har även projekt 

som earth hour, insamlingar och aktiviteter för barn där de uppmärksammar att vi måste spara på 

miljön uppkommit. En stor utveckling inom kedjan är att i Norge så blev kedjan den första 

palmoljefria i Skandinavien. Tell berättar att hotellet har målat ett band runt hela byggnaden där 

det står “Här kommer inget in med palmolja”. Detta var något som gjordes innan människor visste 

vad palmolja var för att man inte var insatt. Quality Globe är också ett palmoljefritt hotell. 

Personalen i köket blir stoppade, det blir rött om något beställs med palmolja. Palmolja är den 

största bidragande faktorn, det är värre än avgaser i världen menar hon. Nordic Choice räknar inte 

resultat utifrån vad varje person gjort. Det handlar inte om vem som vann och samlade in mest till 

UNICEF ett år. Det är lika betydande att man samlade in kläder och skickade till Indien. Det som 

räknas är helheten och att alla engagerar sig. Varje år så hålls en gala inom Nordic Choice där ett 

pris delas ut. Årets hotell, årets direktör, årets anställd osv. Sedan finns det ett WECARE pris också 

där 50 % handlar om miljön och resterande på samhällsansvar.  

  

Tell menar att hotellen i framtiden måste arbeta med att förbättra sina resultat. Hon anser att det 

finns mycket att göra som exempelvis sätta in spar duschar på kranar, toaletter osv. Hon tillägger 

även att det finns mycket att hämta kring hur man hanterar mat och energi samt hur man sätter in 

led lampor. Visionen går ut på att de ska vara 0 i sin klimatpåverkan. Den påverkan de släpper ut 

ska de också ge tillbaka så att det blir plus minus noll. Ingen ska lida av att Nordic Choice har 

massa hotell. Visionen lyder att de ska ta ett aktivt ansvar varje dag i allt de gör för miljön.   

  

När Tell pratar om visionen så utgår hon från hela Nordic Choice. Hon menar att det enskilda 

hotellet egentligen bara handlar om den ekonomiska biten, annars är de precis lika mycket syster 

hotell med Clarion som övriga Quality i Stockholm.   

  

Quality Globe’s hinder till att arbeta mer med hållbarhet handlar främst om bristande kunskap och 

intresse. Att det finns människor som påstår att vi har en dålig miljö i världen bara är ett påhitt. 

Den största boven sitter i att folk inte förstår hur allvarligt läget är. Anneli tror att det farligaste för 

miljön är personer i företag som inte bryr sig eller förstår att miljön är viktig. Sedan handlar det 

mycket om att det är en kostnad med att arbeta med hållbarhet och att det påverkar företaget när 

man gör en sådan investering. I grunden så handlar det om personer då det är vi som styr världen. 

Det måste vara fler på den goda sidan än den onda. Det är så vi får igenom våra visioner menar 

hon. Det gäller att vara väldigt engagerad inom miljö för att lösa problem. För Quality Globe är 

det viktigt att man försöker få folk att bidra samt att man försöker att vägleda personal till hur de 

kan minska miljöpåverkan i sitt arbete, öka deras medvetenhet.   
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Tell menar att hållbarhetsarbetet är centraliserat då hela kedjan är ISO certifierad. Varje hotell har 

som krav att följa de riktlinjerna som finns, sedan kan varje hotell göra saker utöver detta. Quality 

blev exempelvis palmoljefria samt att de gjorde ett stort projekt kring earth hour där de samlade in 

pengar, släckte ner osv. Projekt utöver kraven kan hotellen styra själva, dock inte de fasta 

miljöreglerna.   

  

De arbetar med att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete externt via media, sociala medier samt 

information på rummet. Många hotell skriver information i sina hissar då gästerna oftast inte har 

något att göra när de väntar. Internt arbetar man med penguin där man har miljömöten med 

miljögrupperna. Tell medger dock att detta kan bli bättre och att hon nyligen skickade in en lista 

med saker som hon tycker att de ska förbättra. Hennes förslag är att man skulle kunna ha en skylt 

med alla hotell där man meddelar vilka punkter det pratats om på miljömötena och vad hotellen 

kommer att göra. Hotellet har förbättringsmöjligheter och det finns alltid saker att jobba på. 

Kundernas medvetenhet kring Quality Globe’s hållbarheten märks av genom deras mail som 

skickas ut till gästerna där de har möjlighet att ge förslag och svara på vad de tyckte om sin vistelse. 

I mailet finns även en miljöfråga och det som kommenteras kan tas vidare och diskuteras om i 

kedjan. Om en gäst inte alls uppfattat att frukosten delvis är ekologisk, så är det ett bra sätt för 

hotellet att få en inblick i att de måste arbeta mer med att vara tydligare kring detta.  

  

Fördelar med att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete menar Tell är goodwill, att man visar att 

man är ett bra företag. Nackdelar är att vi inte bara är ett hotell utan flera, om någon slarvat med 

skyltarna om ekologisk frukost så påverkar det alla. Om media går ut med att Petter ljuger över att 

det finns ekologisk frukost så påverkar det hela kedjan. Detta har faktiskt hänt då ny personal felat 

och glömt ställa ut skyltarna om detta. Om ett hotell gör ett misstag och blir påkommen av en 

journalist som ger dålig kritik, så drabbar det även alla andra 189 hotellen. Enligt Tell så är 

varumärket och hållbarhet absolut kopplade till varandra. Scandic är känt för att vara svanen 

märkta. Nordic Choice är kända för att vara ISO certifierade. Nordic Choice var tidigare med om 

en incident som skapade många diskussioner i världen. Det var åtta hotell inom Comfort som 

bestämde sig för att ta bort bacon i frukosten. Hotellen ville göra detta bara för att det är bätte för 

hälsan och bättre för miljön då man minskar köttproduktionen. De trodde att de skulle göra 

världens mest positiva sak men istället så blev det rama skrik i hela Scandinavian. Nyheten sändes 

på BBC och CNN i New York. Baconskaldalen blev en världsnyhet i över 80 länder. Det var 80 

000 kommentarer och delade artiklar. Petter gick sedan ut med att de väljer att lyssna på sina 

kunder. Om de vill ha tillbaka bacon så tar vi tillbaka det då vi driver våra hotell med service. 

Comfort hotellen tog tillbaka bacon till sin frukostbuffé efter tre veckor men istället så fick dem 

ännu mer kritik av alla som tidigare tyckte att det var bra att de tagit bort bacon. Nordic Choice 

hade personer på huvudkontoret som jobbade dygnet runt och som inte hade sovit på tre dygn. 

Detta gällde främst de som är PR ansvariga då de var tvungna att samtala med journalister ifrån 

hela världen. Så att hållbarhet har en koppling till varumärket kan ses med denna incident. På 

Quality Globe så har hållbarhetsarbetet endast lett till positiva resultat.   
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4.2.3 Clarion Hotel Stockholm  

Jenny Nouri arbetar som housekeeping chef och miljökoordinator på Clarion Hotel Sockholm. Att 

vara miljökoordinator innebär att man driver och jobbar med miljöprojekt samt ansvarar för att 

hotellet ska arbeta mycket med miljön. Hon berättar att alla hotell har en miljökoordinator som är 

ansvarig på hotellet med miljöarbetet. Man anställs dock inte som miljökoordinator utan det är 

något som man upptäcker. Jenny började som housekeeping chef och sen sa hotellets förra 

miljökoordinator upp sig och då var Jenny väldigt intresserad av miljö och på den vägen var det.   

  

Clarion Hotel Stockholm påverkar mycket miljöutsläpp som kemikalier, textiler, vatten, el, vilket 

de är mycket medvetna om. Clarion vill påverka miljön på ett positivt sätt och minska deras avfall 

så mycket som möjligt. De jobbar mycket med att kravställa sina leverantörer och att även deras 

leverantörers leverantörer kartläggs så att de jobbar med miljö. Hållbarhet för Clarion är att göra 

så lite miljöpåverkan som möjligt. Enligt Jenny har hon varken hört eller upptäckt att de samarbetat 

med leverantörer som inte uppfyllt kraven. De har jobbat med det här sedan hotellet startades och 

då har de satt krav redan från början. Ibland måste de använda sig av lokala leverantörer men då 

försöker de alltid kravställa dem.   

  

Jenny anser att det finns en skillnad mellan begreppen hållbarhet och CSR. Hon beskriver CSR 

som ett helhetsbegrepp vilket involverar mer lokala och globala organisationer. På söder jobbar de 

mycket med UNICEF. För henne är hållbarhet är att jobba så hållbart som möjligt, även med 

leverantörer. Jenny anser att företag ska arbeta med hållbarhet för att det är företag som påverkar 

miljön så enormt så för dem är det en självklarhet att de inte bara ska följa myndigheternas krav 

utan de vill göra så mycket mer. Hon avslutar med att hon anser att det borde vara ett krav för 

företag att arbeta med hållbarhet då företag kan göra så mycket.  

  

I Praktiken arbetar hotellet arbetar med hållbarhet dels genom Jenny, som arbetar med en 

miljögrupp som innefattar personer från hotellet som är intresserade av miljö. Det är minst en 

person från varje avdelning som deltar. Sedan har de en miljöcoach och Penguin som är deras 

miljöstyrningssystem, som alla Nordic choice hotell använder sig av. I Penguin har alla hotell i 

koncernen mål och mätningar som ska följas varje månad. Det är Jennys ansvar att se till så att 

hotellet följer de uppgifter som kommer från huvudkontoret. Nordic choice har samarbeten med 

flera högskolor och miljöcoachen utifrån är student men hjälper till på sidan av studierna med att 

pusha dem. Coachen arbetar för flera hotell inom koncernen och sitter med på miljömötena där 

månadens punkt och övriga idéer från gäster och personal tas upp.  

  

Hållbarhet för oss som företag beskriver Jenny efter Petter stordalens ord. Petter älskar att ha bra 

resultat, men på rätt sätt. Att besöka på våra hotell ska vara positivt och smart för våra gäster. Det 

ska vara lätt att leva sunt här, dels ur miljösynpunkt och man ska kunna äta Ekologiska råvaror 

osv. Jenny fortsätter med att det också är viktigt att ta ansvar utanför hotellet och att personalen 

jobbar med olika projekt utåt, exempelvis lokala projekt där de jobbar med olika organisationer. 
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Clarion hotel Stockholm arbetar med hållbarhet för att det ligger i grunden redan från början. 

Miljön är väldigt viktig för Petter stordalen som är grundare till Nordic Choice. Kedjan har från 

start utvecklats med att de idag har fler hotell som skapats vilket även leder till att fler hotell tar 

ansvar. I Koncernen växer det nya krav hela tiden. Miljö har blivit nästan som ett varumärke för 

oss menar Jenny. Det är en självklarhet att de jobbar med hållbarhet i miljön. Tiden är dock en 

klassisk faktor som hindrar hotellet från att arbete mer med hållbarhet. Att ta sig tiden att arbeta 

mer med det. För mig som är avdelningschef så har jag även ett stort team att ta hand om på sidan 

av allt arbete med miljön.  

  

Hållbarhetsarbete är både centraliserat och decentraliserat. Jenny menar att det kommer ganska 

mycket krav uppifrån där man får krav om att vissa miljömål ska uppfyllas. Sedan har även hotellen 

egna miljömål också, som till exempel har de på Clarion Stockholm mätningar för el, vatten, avfall 

osv. Externt kommunicerar hotellet ut sitt hållbarhetsarbete genom hemsidan, på rummen, 

Facebook och Instagram. De använder även miljö banners. Internt använder de sig av en miljötavla 

där mätningar uppdateras löpande. När de har möten i hela huset förklarar de hur arbetet går till 

och diskuterar med personalen. Affischer byggs ut löpande, klimat tips om vad man kan göra på 

arbetsplatsen och hemma ges. Ett av dessa är tex att inte tvätta bilen på gräsmattan, på grund av 

kemikalier. Kunders medvetenhet kring Clarion Stockholms hållbarhetsarbete märks av genom att 

vissa gäster påpekar det i enkäten de får när de checkar ut. Jenny tror att många som väljer dem 

ofta är medvetna om deras miljöarbete och att det är därför de väljer oss. Det är väldigt positivt 

säger hon, att Sverige idag är väldigt medvetet.   

  

Att arbeta med hållbarhet kan ha sina nackdelar med att det är svårare att hitta leverantörer. Jenny 

berättar att hotellet förra året blev helt palmoljefria vilket gjorde att de fick plocka bort massa 

produkter, som i sin tur krävde mer djupdykning och gjorde det lite mer omständligt. Dock menar 

hon att det positiva är att det är bättre i slutändan och det är jätte roligt att arbete med det och de 

på hotellet är stolta. En annan positiv sak är att vissa avdelningar på hotellet sparar massa pengar 

på att vara klimatsmarta. De bytte ut alla sina kemikalier på städ förra året och städar numera med 

ultrarent vatten. De har sparat mycket pengar på att minska sina kemikalier när de tvättar och 

medarbetarna mår även bättre av det menar Jenny. Hela Nordic Choice miljövision är att vara ett 

klimatsmart företag. De ska inte släppa ut några miljögifter och de ska driva hotell utan effekt på 

den biologiska mångfalden. Dessa är Nordic Choice tre mål som hotellet siktar på.   

  

4.2.4 Erik Killie, Miljömanager på Nordic Choice  

Erik Killie är miljömanager på Nordic Choice och arbetar med att följa upp hotellens miljöarbete 

inom hela Nordic Choice. De använder sig av Brundtland-rapportens definition av hållbarhet som 

formulerades 1987 och lyder: “Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Vidare menar han även att det 

finns en viss skillnad mellan begreppen CSR och hållbarhet, då CSR enligt honom även innefattar 

etik och arbetsförhållanden, både i sitt eget företag och leverantörskedjan, men att dessa begrepp 

idag används som synonymer.   
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Det är viktigt att arbeta med hållbarhet som företag och som deras ägare, Petter Stordalen, brukar 

säga: “There is no business on a dead planet”. Det är även viktigt att medarbetarna ska må bra och 

arbeta i ett företag som värnar om miljön genom att minimera energiförbrukning, transporter et 

cetera, och att gästerna har möjlighet att konsumera miljövänligare alternativ.   

  

I praktiken arbetar de med ett program i Nordic Choice som kallas We Care, vilket är uppdelat i 

fyra områden:   

1. WeCare Green - miljöarbetet enligt ISO 14001 miljöstandarder   

2. WeCare Products - Etiska och hållbara produkter och mat   

3. WeCare People - arbeta för att deras anställda ska ha en trygg och meningsfull arbetsplats   

4. WeCare Local + Global - Local innefattar att de flesta hotellen har projekt i sitt lokalsamhälle, 

Global innefattar de samarbeten de har med globala organisationer som UNICEF och Rainforest 

Foundation.   

  

Att arbeta med hållbarhet är inte ett krav i samhället idag, men borde vara det. Däremot är det ett 

krav från deras stora kunder, och om man inte arbetar med hållbarhet blir det svårt att få kontakter 

med stora företag. Det är en av orsakerna till varför de började arbetade med hållbarhet, men den 

största orsaken är att deras ägare alltid haft ett stort miljöengagemang och han höjer hela tiden 

kraven på dem. År 2002 startade Nordic Choice med att arbeta med energiåtgärder, detta var dock 

mest för att spara pengar. Det var 2005 som konceptet WeCare lanserades och det implementerades 

många nya saker som exempelvis; samarbete med Rainforest Foundation (2007), UNICEF (2008), 

ISO-certifiering av alla hotell (2008), screening av samtliga leverantörer (2008), fullvärdig 

ekologisk frukost (2009), bara certifierad palmolja (2012) och mycket mer.   

  

Ett hinder som Killie anser att det finns när det kommer till att arbeta med hållbarhet är ekonomin 

- när överskottet blir mindre blir det svårare att kunna investera i nya åtgärder och projekt. Det är 

även viktigt att gästernas lyx och komfort tas i beaktande när de tar beslut inom hållbarhet, då 

åtgärderna inte får påverkar gästernas upplevelse på hotellen negativt. Detta brukar dock gå att 

lösa genom att informera gästerna varför de gör som de gör, de har exempelvis minskat på 

storlekarna på tallrikarna i buffén för att minska matavfall, och då är det viktigt att informera om 

varför.   

  

Hållbarhetsarbetet är både centraliserat och decentraliserat. Alla projekt och åtgärder inom kedjan 

är centralt styrda, men utöver det tar hotellen egna initiativ både genom WeCare Local och ISO-

certifieringen och andra initiativ. Om något initiativ blir en succé på ett hotell kan det sedan 

implementeras på flera hotell.   

  

Det bästa sättet att kommunicera ut arbetet externt är genom de synliga åtgärderna de tar samt 

genom informationstext. Många av åtgärderna de gör är synliga för andra och de brukar informera 

om dessa genom olika kanaler; på hemsidan, i årsrapporten, WeCare-boken (som finns i alla 
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hotellrummen), på info-skärmar i hotellen, genom deras säljare samt när de deltar på seminarier 

och konferenser. Internt kommunicerar de via en introduktionsutbildning som alla nyanställda på 

hotellen måste ta, som handlar om WeCare och ISO14001. Som komplement till detta har de en e-

learning som alla ska genomgå. Killie brukar resa runt till hotellen och hålla utbildningar och 

miljödagar för de anställda för att öka kunskapen och engagemanget hos medarbetarna i dessa 

frågor. Externt är de duktigare på att få ut sitt budskap i Norge, tack vare att deras ägare, Petter 

Stordalen, är en finans-kändis och är en stor profil i media, vilket gör att media gillar att skriva om 

Nordic Choice i Norge. Internt kan de bli bättre, och ibland kan det bli svårt då de har väldigt 

många olika språk bland de anställda vilket gör det svårt att nå ut till alla.   

  

Om man endast kommunicerar i text och tal, och inte genom synliga åtgärder så tappar man 

trovärdighet. Det är även viktigt att man vågar visa de negativa effekterna av verksamheten man 

driver och vara transparent i rapporteringen. Om man är först med att göra en åtgärd blir man ofta 

mycket omtalad i media. Det kan helt enkelt stärka varumärket om man verkligen jobbar med dessa 

frågor på riktigt, företag blir mycket omtalade när det kommer till hållbarhetsfrågor. Han tror även 

att hållbarhetsarbetet har påverkat deras varumärke och i det stora hela har det bara lett till positiva 

resultat. Den enda “förlusten” är att det kräver en del tid, men de kostnaderna kompenseras av att 

de får fler gäster.   

  

  

  

  

  

5.0 Analys  
I detta avsnitt görs en koppling mellan det insamlade materialet och studiens valda teorier som 

lyfts fram. Vi kommer jämföra det insamlade materialet med de valda teorierna för att undersöka 

hur väl det teoretiska ramverket stämmer överens med praktiken.   

5.1 Miljömässigt, ekonomisk och social hållbarhet  

I teoriavsnittet presenterades de tre aspekterna inom hållbar turism; Miljömässigt, ekonomiskt och 

socialt hållbar turism (Swarbrooke, 2009). Swarbrook (2009) menar att den miljömässiga 

dimensionen i allmänhet får mest uppmärksamhet, vilket kunde noteras under intervjuerna då 

majoriteten av respondenterna inledde med att diskutera miljömässiga aspekter när frågan 

angående deras hållbarhetsarbete i praktiken ställdes.  Kännetecknet av interaktionen mellan 

turism och miljö är att turismen har en negativ effekt på naturresurser samtidigt som turismen 

påverkas negativt av minskningen av naturresurser (Swarbrooke, 2009). Denna problematik är 

enligt ett flertal respondenter i denna studie grunden till att de arbetar med hållbarhet. Killie 

citerade Nordic Choice ägare, som menar att “There is no business on a dead planet”, vilket belyser 

att denna problematik är central i deras hållbarhetsarbete. Vidare menar även Nyander på Quality 
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Friends att grunden till att företag bör arbeta med hållbarhet är just eftersom vi förbrukar 

naturresurser i världen och om ingen gör detta på ett hållbart sätt kommer resurserna ta slut, vilket 

gör att det inte fungerar i längden. Nordic Choice hållbarhetsarbete inom den miljömässiga 

aspekten handlar mycket om att spara vatten, energi transporter och Tell beskrev deras miljöarbete 

genom Penguin, vilket är ett program som framtagits för att registrera alla miljöprojekt som de 

arbetar med varje år. Enligt Tell står detta program för deras miljöarbete och We Care handlar mer 

om deras samhällsansvar. Killie tar däremot inte upp penguin utan menar att deras 

hållbarhetsarbete utgår från WeCare och att det programmet i sin tur delas upp i miljömässigt, 

socialt et cetera.   

  

Även i Scandic var det den miljömässiga dimensionen som fick mest uppmärksamhet vid frågan 

om deras hållbarhetsarbete i praktiken.  Wiggsäther på Scandic Täby menar att 

återkopplingsmekanismen är grunden i varför företag bör arbeta med hållbarhet, och att det är 

viktigt att försöka att inte tära på jorden resurser. Enligt respondenten på Scandic Anglais arbetar 

inte Scandic med miljöfrågor för att tjäna pengar utan det är ett aktivt val av Scandic. Arbetet med 

att minska kemikalier, klorin et cetera är enligt Anglais respondent för att de de vill, vilket som 

tidigare nämnts skiljer sig mot Mattsson, som har ett starkare fokus på de ekonomiska aspekterna. 

Hon menar att företag bör arbeta med hållbarhet för att stärka varumärket och bygga 

förtroendekapital hos kunder, investerare et cetera samt att företag med hjälp av hållbarhet även 

kan spara in pengar. Vidare menade Mattsson även att det bidrar till en bättre värld. Även 

respondenten från Scandic Talk inledde med de ekonomiska aspekterna vid frågan om varför 

företag bör arbeta med hållbarhet. Scandics hållbarhetsarbete utgår från Global Compacts 10 

principer, som innefattar alla tre dimensioner av hållbarhetsarbete, där även anti-korruption ingår. 

De arbetar även utifrån Svanenmärkningens standarder och alla Scandichotell i Sverige är 

svanenmärkta, förutom ett som precis har startats. Detta gör att Scandics arbete kring miljö har 

mycket höga krav och att de varje år måste uppfylla dessa mål för att få fortsätta vara 

svanenmärkta.   

  

Swarbrooke (2009) menar att det är viktigt att det finns en kännedom om hur relationen mellan de 

olika dimensionerna fungerar för att ett företag ska kunna upprätthålla en hållbar turism. Nyander 

menar att det finns en stark relation mellan miljö och ekonomi, då de genom att spara vatten, 

energi, transporter et cetera även sparar in pengar, då det minskar på onödiga kostnader för 

företaget. Han menar även att den sociala dimensionen har en koppling till den ekonomiska då de 

exempelvis får tillgång till ny arbetskraft när de hjälper ensamkommande flyktingar att få 

praktikplats. Även Tell menar att miljöarbete är starkt kopplat till ekonomiska dimensionen då de 

sparar pengar på detta, samt att de kan göra positiv marknadsföring av det vilket också påverkar 

ekonomin.  Nyander menar även att deras miljöarbete höjde trivselnivån på arbetsplatsen, vilket 

visar på att en relation mellan miljömässiga och sociala aspekten även finns och att det finns en 

medvetenhet kring detta. Målet med hållbarhet för Nordic Choice är att både bidra till samhället 

och världen samtidigt som de förbättrar sina ekonomiska resultat. Killie beskrev även att när de år 
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2002 på Nordic Choice började arbeta med energiåtgärder var det just då mest för att spara pengar, 

vilket även tydliggör att det finns en stark koppling mellan dimensionerna i deras hållbarhetsarbete.  

  

Bland Scandics respondenter finns också en medvetenhet kring relationen mellan den 

miljömässiga och ekonomiska dimensionen: Respondenten på Scandic Talk menar att de både 

sparar in pengar och tjänar pengar genom att arbeta miljövänligt, vilket visar på deras medvetenhet 

angående den starka kopplingen av dessa dimensioner. Även den sociala dimensionen kan enligt 

Wiggsäther vara kopplad med den ekonomiska då det finns gäster som väljer att bo på deras hotell 

tack vare att det finns en hjärtstartare på hotellet.  

  

Enligt Swarbrooke (2009) sammanfattas den sociala dimensionen i fyra E: Equity, Equal 

opportunities, Ethics och Equal partners. Equity syftar på att alla intressenter behandlas rättvist, 

equal opportunities att både medarbetare och besökare har samma möjligheter, ethics innefattar 

att det bör finnas ett etiskt förhållningssätt till leverantörer samt ärlighet mot turisterna och till sist 

equal partners som innebär turisternas ansvar att behandla servicepersonalen som jämlika.   

  

I Nordic Choices sociala hållbarhetsarbete är det viktigt att ha ett hållbart perspektiv på relationen 

till andra människor. Nyander tydliggör att personalens trivsel på företaget och engagemang inom 

hållbarhet är av stor betydelse. Diskussionerna kring social hållbarhet inom Nordic Choice hade 

mycket fokus på Ethics då de försöker ha ett etiskt förhållningssätt till leverantörer och kräver att 

deras leverantörer också arbetar ur ett hållbart perspektiv. Nyander menar att det är viktigt att deras 

leverantörer har ett hållbarhetsperspektiv och om deras leverantörer inte är ISO14001 certifierade 

undersöker de noga ifall de har ett hållbarhetstänk.   Ethics tar även upp att det är viktigt att vara 

ärlig mot turisterna, vilket Killie betonar och menar att transparens i kommunikationen är 

någonting som är viktigt och att man vågar visa allmänheten de negativa effekterna av 

verksamheten också. De arbetar även mycket utifrån Equal opportunities då de socialt både arbetar 

utifrån medarbetarnas och gästernas behov. Nyander menar att det är viktigt att arbeta med 

personalvård och att det ingår i hållbarhetsarbete, vilket gör att de inte endast är fokus på gästerna 

utan det är även viktigt att ha leverantörer, medarbetare och allmänheten i beakanden också.   

  

Wiggsäther på Scandic Täby menar att deras sociala hållbarhetsarbete är en viktig brännpunkt och 

att alla ska ha möjlighet att kunna bo där, oavsett behov. Utifrån de fyra E:na i den sociala 

dimensionen har även Scandic Täby mycket fokus på Ethics då de är noga med att ha ett etiskt 

förhållningssätt med sin leverantörer, de serverar exempelvis fair-trade kaffe, vilket betyder att 

kaffet framställts på ett etiskt sätt och att arbetsförhållanden vid kaffeodlingarna är etiska. Det 

finns även ett starkt fokus på Equal opportunities då de anpassar hotellen så att alla ska trivas på 

hotellen, både medarbetare och gäster. Oavsett behov ska både gäster och medarbetare kunna trivas 

och de behandlas på ett jämlikt sätt enligt Wiggsäther.   
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5.2 Företags miljöstrategier för en hållbar utveckling  

I Mårtenssons och Westerbergs artikel lyfter de fram med exempel från FN:s rapport: 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007), där de menar att klimat förändringarna 

är mänsklighetens största hot. Svåra miljöfrågor kan inte hanteras utan att det sker förändringar i 

det sociala och ekonomiska systemet. Detta innebär att det är viktigt att samhället går mot en 

hållbar utveckling och i samband med detta har hållbar utveckling samt miljöfrågor blivit 

uppmärksammat inom företag (Mårtensson et al., 2014).   

Företag har exempelvis infört olika typer av program som bidrar till en hållbar utveckling där man 

är mån om sin relation med naturen (Ibid).   

  

Samtliga respondenter från Nordic Choice menar att alla hotell som tillhör Nordic Choice är 

certifierade enligt ISO 14001:s miljöstandarder. Hållbarhetsarbetet handlar mycket om att arbeta 

efter miljöstandarderna och målet är att de redan år 2018 ska vara mer hållbart att bo på Nordic 

Choice hotell än hemma. Nyander på Quality Friends menar att hotellen inom koncernen ska vara 

så pass effektiva i drift och energiförbrukning att de är ett bättre alternativ än det normala hemmet, 

vilket han tror de kommer att leva upp till. Det finns inga lagliga krav på att arbeta med 

hållbarhetsarbete, men för Nordic Choice är det ett krav. De samarbetar inte med olika aktörer som 

inte har ett hållbart perspektiv och de är inte den enda verksamheten som tänker i de banorna, 

vilket gör att det mer eller mindre på arbetsmarknaden idag har blivit ett krav för att kunna nå 

framgång.   

  

Centralt i koncernen arbetar Nordic Choice med ett program som kallas We Care vilket handlar 

om hållbarhet och miljöfrågor. Nyander förklarar We Care med att de innefattar alla aspekter av 

hållbarhet, allt från att ta hand om personal till att arbeta för att bibehålla regnskogar. Tell på 

Quality Globe förklarar We Care med att det står för delen av samhällsansvar. Killie som är 

miljömanager på Nordic Choice menar att We Care är uppdelat i fyra områden:   

1. WeCare Green - miljöarbetet enligt ISO 14001 miljöstandarder   

2. WeCare Products - Etiska och hållbara produkter och mat   

3. WeCare People - arbeta för att deras anställda ska ha en trygg och meningsfull arbetsplats   

4. WeCare Local + Global - Local innefattar att de flesta hotellen har projekt i sitt lokalsamhälle, 

Global innefattar de samarbeten de har med globala organisationer som UNICEF och Rainforest 

Foundation.   

  

WeCare konceptet lanserades år 2005 och Killie berättar att många nya samarbeten inleddes som 

exempelvis Rainforest Foundation (2007), UNICEF (2008), ISO-certifiering av alla hotell (2008), 

screening av samtliga leverantörer (2008), fullvärdig ekologisk frukost (2009), bara certifierad 

palmolja (2012). Tell lyfter även fram deras internationella miljö arbete som sammanfattas i ett 

ord, vilket är Penguin. Det är ett program som framtagits som registrerar alla miljöprojekt som de 

arbetar med varje år. Nouri på Clarion Stockholm beskriver Penguin som deras 

miljöstyrningssystem. Alla hotell i koncernen har mål och mätningar som ska följas varje månad i 
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Penguin. Nouri menar att det är hennes ansvar att se till så att hotellet följer de uppgifter som 

kommer från huvudkontoret.  

  

Scandic är Svanenmärkta och enligt respondenten på Scandic Talk innebär Svanenmärkningen 

stora krav och många kriterier som ska uppfyllas, vilket innefattar mycket arbete med att uppfylla 

dessa och att det är svårt att sätta egna mål. Wiggsäther på Scandic Täby menar att alla 

Scandichotell i Sverige är svanenmärkta, förutom Scandic Kontinental som är ett nystartat hotell 

som just nu håller på att lämna in sina papper. Wiggsäther menar att Svanenmärkningen är en hård 

märkning vilket gör att det hela tiden ställs höga krav på att hotellen upprätthåller sitt 

hållbarhetsarbete för att fortsätta få vara svanenmärkta.   

  

Scandic Anglais respondent anser att det är ett krav att arbeta med hållbarhet. För att få arbeta på 

Scandic så måste personalen gå en utbildning som kallas check in Scandic. En gång om året så 

meddelas alla medarbetare om vad som händer internt. Man går igenom vad som gjorts inom 

hotellet samt resultat och mål. Respondenten berättar att Scandics hållbarhetsarbete startade 1993 

då Scandic började med workshops om miljön där man gav förslag på vad som ska göras från 

medlemmar. Sedan har arbetet utvecklats därifrån. Mattson som är hållbarhetschef på Scandic 

menar att de följer FN Global Compacts 10 principer om hållbarhet som omfattar miljö- och socialt 

ansvar samt etiska principer för hur man ska göra affärer,   

  

Mårtensson och Westerbergs artikel innefattar en undersökning kring hur man komponerar en 

effektiv miljöstrategi utifrån fem strategiska aspekter vilka är: förändring av materialflöde, 

kompetens och erfarenhet, relationer, kommunikation, samarbete och kontroll.   

  

• Förändring av materialflöde innebär sammanfattningsvis att man förbättrar användningen 

av material. Detta tillvägagångssätt möjliggör att produkter tillverkas utifrån ett mer 

hållbart tänk.   

  

Nyander menar att Quality Friends har stora krav på byggprocessen som exempelvis att den ska 

vara energisnål. Till sommaren kommer hotellet att installera arenastadens största 

solcellsanläggning. De ska även göra om sin parkering och sätta upp laddare till elbilar för att 

uppmuntra gäster att använda sig av mer hållbara alternativ. Vidare arbetar de mycket med 

källsortering, vatten- och energi sparande, ekologisk mat samt att de ställer även stora krav på sina 

leverantörer. Quality Friends rekommenderar även gästerna att ta mindre portioner vid frukosten 

för att minska matavfallet. Tell på Quality Globe menar att hela kedjan fokuserar sig på ett visst 

antal fokusområden som kallas för “VAKET”, vilket är vatten, avfall, kemikalier, energi & 

transporter. Ekologisk frukost är även något som alla hotell i koncernen måste ha, med minst 15 

produkter. Nouri på Clarion Stockholm berättar att hotellet förra året blev helt palmoljefria vilket 

hotellet är stolta över. Hotellet bytte även ut alla sina kemikalier på städ förra året och städar 

numera med ultrarent vatten. Enligt Nouri har de sparat mycket pengar på att minska sina 

kemikalier när de tvättar och medarbetarna mår även bättre av det.   
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Scandic Talk utger sig för att de var bland de första som tog bort småförpackningar för smör på 

frukosten samt förpackningar till schampo, tvål et cetera. Idag vid nya hotellbyggen är målet att 

rummen ska kunna återvinnas till 100 % i de material som använts. De använder även 

LEDbelysning och ser till att släcka lampor i de rummen de inte befinner sig i, de serverar 

ekologisk frukost och allt som de gör, görs ur ett hållbarhetsperspektiv. För Scandic Talk ligger 

fokus just nu främst på att försöka ha många fair-trade produkter i deras shop samt köpa in fler 

ekologiska produkter till frukosten. Även respondenten från Scandic Anglais lyfter fram sitt 

användande av fair-trade produkter och att hotellet använder sig av träkort istället för plast. 

Receptionen minskar på sin pappersförbrukning genom att återanvända papper. För att minska på 

kemikalier använder sig Anglais av ångmaskiner vilket ger en minskning på ca 80 procent. Hotellet 

har även en automatdosering så att inte mer kemikalier än vad som behövs används. Respondenten 

berättar om hotellets matkvarn som är ett verktyg för att göra biogas av matavfall. Något som 

Anglais har men inte alla hotell i kedjan är delvis matkvarnen men även temperaturstigning. För 

två år sedan hittade hotellet en lösning till att spara pengar och minska på el genom att Anglais 

använder kyl och värme från köket till att värma upp hotellet. Wiggsäther på Scandic Täby berättar 

även hon om att de tagit bort alla småförpackningar för smör, schampo et cetera och menar att 

avfallet minskat med 40 miljoner småförpackningar.   

  

• Kompetenser och erfarenheter innebär hur företag förhåller sig till och påverkar miljön. 

Det är viktigt att företagets miljötänk cirkulerar inom både personal och resterande 

värdekedja.  

  

Quality Friends uppmuntrar gäster att använda sig av mer hållbara alternativ, rekommenderar att 

ta mindre portioner vid frukosten för att minska matavfallet samt ber gästerna sortera. De använder 

sig även av hemsidan, sociala medier och hotellrummen, för att kommunicera ut sitt 

hållbarhetsarbete. För att miljötänket ska infinna sig i hela värdekedjan försöker Quality Friends 

internt att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete genom workshops och deras digitala 

förbättringssystem som heter C2. Systemet syftar till att personal kan lämna in förslag på hur de 

ska kunna förbättra hållbarheten, vilket oftast handlar om de sysslorna som personen arbetar med. 

Sedan använder sig Quality Friends även av sin obligatoriska kurs Choice Academy, som 

innefattar en brand-och hållbarhetskurs. Samtliga respondenter på Nordic Choice menar att det är 

en mycket viktig del av utbildningen för personalen.   

  

Nouri på Clarion Stockholm berättar att de jobbar mycket med att kravställa sina leverantörer och 

att även deras leverantörers leverantörer kartläggs så att de jobbar med miljö. Ibland händer det att 

hotellet måste använda sig av lokala leverantörer men då försöker de alltid att kravställa dem. 

Nouri menar att Nordic Choice har samarbete med flera högskolor och att en miljöcoach utifrån, 

som är student, hjälper till på sidan av studierna med att motivera dem. På Clarion Scandic hålls 

möten för hela huset där hotellet förklarar hur hållbarhetsarbetet går till samt diskuterar de frågorna 

med personalen. Affischer utformas löpande, klimattips om vad man kan göra på arbetsplatsen och 
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hemma ges. Ett av dessa är att inte tvätta bilen på gräsmattan på grund av kemikalier. Nouri märker 

av kunders medvetenhet kring Clarion Stockholms hållbarhetsarbete genom att vissa gäster 

påpekar det i enkäten de får när de checkar ut. Hon tror att många som väljer dem ofta är medvetna 

om deras miljöarbete och att det är därför de väljer dem, vilket hon ser som väldigt positivt. Killie 

menar att det är viktigt att medarbetarna ska må bra och arbeta i ett företag som värnar om miljön 

genom att minimera energiförbrukning, transporter et cetera, och att gästerna har möjlighet att 

konsumera miljövänligare alternativ. Killie nämner även att de minskat på storlekarna på 

tallrikarna i buffén för att minska matavfall, och då är det viktigt att informera gästerna om varför.  

Killie brukar resa runt till hotellen och hålla utbildningar och miljödagar för de anställda för att 

öka kunskapen och engagemanget hos medarbetarna i dessa frågor. Externt menar han att de är 

duktigare på att få ut sitt budskap i Norge. Detta tack vare att deras ägare Petter Stordalen, är en 

finans-kändis och är en stor profil i media, vilket gör att media gillar att skriva om Nordic Choice 

i Norge. Internt menar Killie att det kan bli bättre och att det ibland kan vara svårt då de har väldigt 

många olika språk bland de anställda vilket gör att det är svårt att nå ut till alla.   

  

Hållbarhetsarbetet på Scandic Talk kommuniceras ut externt genom media, skyltar med 

Svanenmärkningen, informerar på hemsidan et cetera. Utöver detta kommunicerar de även direkt 

till gästerna via hotellen på exempelvis rummen där de ger gästerna olika alternativ ifall de vill 

sortera sina egna sopor, hänga upp handduken. På Scandic Anglais involverar man personal och 

resterande värdekedja i hållbarhetsarbete med flera saker. Respondenten berättar att man måste gå 

en utbildning på Scandic när man börjar som kallas check in Scandic. En gång om året så meddelas 

alla medarbetare om vad som händer internt. Hotellet går igenom vad som gjorts inom 

verksamheten, resultat samt mål. 1994 gavs idéer från medarbetare angående hotellets handdukar. 

Idén bygger på att man lämnar en lapp till gästen som informerar om hur de kan hjälpa till att spara 

pengar samt bidra till hållbarhetsprocessen, genom att hänga upp sin handduk och inte lägga den 

på golvet. Externt kommunicerar Anglais ut sitt hållbarhetsarbete genom sin hemsida och lappar 

till gästen med information om sophantering.  

  

Wiggsäther på Scandic Täby berättar att den externa kommunikation kring hållbarhetsfrågor görs 

via sociala medier, som Facebook, Instagram och hemsidan. Utöver detta så kommunicerar de ut 

arbetet via hotellen, informerar gästerna om vad som gör i rummen, hissarna och även i 

restaurangerna, så att de som endast kommer dit för att äta lunch också kan få en insikt i vad 

Scandic gör. Mattsson menar att Scandics externa kommunikation görs via deras 

hållbarhetsrapport som är en del av årsredovisningen samt pressmeddelanden, sociala medier, på 

hotellet och genom att hålla tal vid andras event.  

  

• Relationer handlar om utvecklandet av en effektiv miljöprestanda innehållandes både 

interna och externa relationer.   

  

Nyander menar att begreppet hållbarhet även har utvecklats de senaste 2-3 åren och dess betydelse 

har ökat i omfattning. Tidigare var majoriteten av hållbarhetsfrågorna angående miljö, idag talar 
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man mycket om personalhantering, relationer till andra företag et cetera. Nyander menar att det är 

av stor betydelse att deras personal trivs att arbeta på företaget och att de är engagerade i 

hållbarhetsarbetet, vilket enligt han gör det roligt att arbeta i koncernen. Han berättar även om att 

Nordic Choice har en facebookgrupp där de olika hotellen delar med sig av sina initiativ på hotellen 

och på så sätt sprider de sätt att hela tiden förbättra sig. Som tidigare nämnts menar både Nyander 

och Nouri att hotellen ställer stora krav på byggprocessen och sina leverantörer gällande hållbarhet 

samt att de uppmuntrar gäster att använda sig av mer hållbara alternativ. Tell på Quality Globe 

berättar att Petter Stordalen som startade Nordic Choice är väldigt miljö och hälsomedveten och 

tycker att alla ska ta mycket samhällsansvar. Han sitter i tv sofforna i både Sverige och Norge och 

pratar om att samhället måste ta mer ansvar och vad man borde göra. Hon menar att han 

argumenterar för att vi exempelvis måste ta in fler flyktingar och ifrågasätter varför inte staten gör 

något.  

  

Samtliga respondenter från Scandic menar att man arbetar med att involvera personal, leverantörer 

samt kunder i hållbarhetsarbetet. Det är allt från interna utbildningar som Scandic check in, 

rekommendationer till kunden om vad som kan göras på hotellet för att minska miljöpåverkan till 

att kravställa leverantörer. Ett hinder på Scandic Talk som kan uppstå i deras hållbarhetsarbete är 

att få gästerna att förstå varför de gör som de gör. Många anser att det är en del av lyxen att man 

kan byta handdukar varje dag, men de försöker informera dem och försöker få gästerna att förstå 

hur mycket det kan bidra till ifall de väljer att inte kasta handduken på golvet. Respondenten på 

Scandic Talk menar att det är en utvecklingsfas, och det kan ta en tid innan kunder börjar förstå 

varför vi gör som vi gör. Wiggsäther på Scandic Täby menar att det är viktigt att ta hand om miljön, 

människorna som bor på deras hotell och även de som bor i närheten av hotellet. Alla ska ha 

möjlighet att bo på Scandic, oavsett behov, och de utgår mycket från people, planet, profit: 

hållbarhet innefattar inte endast miljö, utan även socialt arbete och ekonomisk hållbarhet.   

  

• Kommunikation tar upp den interna kommunikationen vilken är en avgörande punkt för ett 

företag som arbetar mot att begränsa sin miljöpåverkan utan att använda sig av end-ofpipe-

lösningar.   

  

Som tidigare nämnts så menar samtliga respondenter på Nordic Choice att all personal går en 

obligatorisk utbildning inom hållbarhet och miljö, vilket är en viktig del inom den interna 

kommunikationen av hållbarhetsarbetet. Killie reser även runt till hotellen och håller utbildningar 

och miljödagar för de anställda. Samtliga respondenter på Nordic Choice menar att i Penguin, har 

alla hotell i koncernen mål och mätningar som ska följas varje månad. Nouri på Clarion Stockholm 

berättar att hållbarhetsarbetet både är centraliserat och decentraliserat. Hon menar att det kommer 

ganska mycket krav uppifrån om att vissa miljömål ska uppfyllas. För Quality Globe är det viktigt 

att man försöker få folk att bidra samt att man försöker att vägleda personal till hur de kan minska 

miljöpåverkan i sitt arbete och öka deras medvetenhet. Tell på Quality Globe berättar att som 

personal inom Nordic Choice, inte kan säga att du inte är intresserad av miljö. Du har krav i din 

tjänst som både chef och anställd att följa de miljöriktlinjer som Nordic Choice har. Hon menar att 



47  

  

det är lite speciellt att ingen kan frånskriva sig sitt ansvar då de blir mätna. Tell anser att det är 

viktigt att vara engagerad inom miljö för att lösa problem.  

  

Tidigare las en lapp på varje gästs hotell kudde men nu har kedjan tagit bort detta för miljötänk. 

Tell menar att det inte är så bra att man säger att man räddar träden och så ligger det papperslappar 

på kudden. Hållbarhetsarbetet kommuniceras istället ut på andra sätt genom sociala medier och 

hemsidan. Quality Globe är ett palmoljefritt hotell och enligt Tell blir personalen i köket stoppade 

och det lyser rött om något beställs med palmolja. Tell menar att palmolja är den största bidragande 

faktorn, det är värre än avgaser i världen menar hon.   

  

Mattsson menar att företag bör arbeta med hållbarhet för att stärka varumärket och bygga ett 

förtroendekapital gentemot kunder, investerare, medarbetare, leverantörer samt media. Man sparar 

även pengar och undviker onödiga kostnader, samt skapar förutsättningar i världen för ett gott liv 

med hållbar konsumtion för alla. Samtliga respondenter på Scandic menar att den interna 

kommunikationen sker på de möten samt genom utbildning kring hållbarhet som alla i personalen 

måste gå när de börjar arbeta i verksamheten. Wiggsäther på Scandic Täby berättar att även de 

internt kommunicerar via möten samt en anslagstavla som de hela tiden uppdaterar kring hur de 

ska tänka och vad personal kan göra. Svanenmärkningen har så stark betydelse i verksamheten så 

det är en självklarhet för medarbetarna att diskutera hållbarhet med varandra.   

  

• Samarbete och kontroll handlar om hur ett företag ska uppnå ett lyckat resultat. Detta 

innebär att företaget måste integrera miljöarbetet i olika delar av verksamheten.  Nouri samt 

resterande respondenter menar att hotellen arbetar efter de krav och mål som kommer ifrån 

huvudkontoret. Program och system som Penguin, ISO 14001 och We Care innebär krav 

som hotellen måste följa. Nyander på Quality Friends antyder att det idag inte finns 

egentliga lagliga krav på hållbarhetsarbete, men att det för Nordic Choice är det ett krav. 

De samarbetar inte med olika aktörer som inte har ett hållbart perspektiv och han menar att 

de inte är den enda verksamheten som tänker i de banorna. Detta gör att det mer eller 

mindre blivit ett krav på arbetsmarknaden för att kunna nå framgång, enligt Nyander. Han 

menar att allt hållbarhetsarbete även leder till ekonomiska resultat, antingen direkt eller på 

sikt. Genom att spara vatten, energi, transporter et cetera så sparar de även pengar, vilket 

gör att deras ekonomiska resultat påverkas positivt. Oavsett om en ekologisk produkt är 

dyrare att köpa till frukosten, så tjänar de på det ekonomiskt i slutändan när allt slås ihop. 

Målet med hållbarhet blir därför både att bidra till samhället och världen, men samtidigt 

kunna förbättra sina ekonomiska resultat.  

  

Tell på Quality Globe menar att Nordic Choice inte räknar resultat utifrån vad varje person gjort. 

Det handlar inte om vem som vann och samlade in mest till UNICEF ett år utan det som räknas är 

helheten och att alla engagerar sig. Varje år så hålls en gala inom Nordic Choice där ett pris delas 

ut. Årets hotell, årets direktör, årets anställd osv. Sedan finns det ett WECARE pris också där 50 

% handlar om miljön och resterande på samhällsansvar.   
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Tell på Quality Globe berättar att hotellen checkas av varje år med att gå igenom om hotellet gör 

allt som de ska. Hotellet måste se till så att målen uppnås och om kraven inte uppnås så kan det 

innebära att de förlorar sitt diplom. Förlorar ett hotell sitt diplom, så förlorar alla i koncernen sina 

diplom. Inget hotell får vara den svaga länken som inte följer upp det de krav som ställs. Tell menar 

att Nordic Choice inte räknar resultat utifrån vad varje person gjort. Det handlar inte om vem som 

vann och samlade in mest till UNICEF ett år utan det som räknas är helheten och att alla engagerar 

sig. Varje år så hålls en gala inom Nordic Choice där ett pris delas ut. Årets hotell, årets direktör, 

årets anställd osv. Sedan finns det ett WECARE pris också där 50 % handlar om miljön och 

resterande på samhällsansvar.   

  

Samtliga Scandichotell i Sverige är svanenmärkta, förutom det nya tillskottet Scandic Kontinental. 

Wiggsäther menar att Svanenmärkningen är en hård märkning vilket gör att det hela tiden ställs 

höga krav på att de upprätthåller sitt hållbarhetsarbete för att fortsätta få vara svanenmärkta. 

Svanenmärkningen har enligt henne stärkt Scandics varumärke och menar att de vinner många 

konferenser tack vare deras hållbarhetsarbete. Scandic Täbys hållbarhetsarbete styrs av 

centraliserade riktlinjer som ska följas, men hotellen är samtidigt fria att ta egna initiativ och göra 

mer än vad som krävs. Exempelvis tog hotellet initiativet att göra earth-hour till en hel vecka 

istället, där de hade ett nytt budskap varje dag och uppmuntrade till vad man kan göra i vardagen 

för att minska miljöpåverkan. För samtliga respondenter på Scandic hör varumärke och 

hållbarhetsarbetet ihop. Respondenten på Scandic Anglais menar att många kopplar Scandic med 

att de arbetar med miljö och att arbetet inte är för att få gäststatus utan ett ansvarstagande mot 

samhället. Hotellet arbetar inte med miljö för att de vill tjäna pengar på det utan arbetet är ett aktivt 

val av Scandic.   

Enligt Mattsson har deras hållbarhetsarbete bidragit till ett seriöst och pålitligt varumärke som man 

sympatiserar med. Det finns en viss förväntan av kunder och ägare att företag ska arbeta med 

hållbarhet och enligt Mattsson har Scandic lyckats väl med sin kommunikation av 

hållbarhetsarbetet trots att de valt att inte göra kampanj.  

  

Ur dessa fem komponenter så menar författarna att tre olika miljöstrategier kan skapas. Dessa tre 

strategier är anpassningsprocessen, produktanpassning samt nyare system sammanhang. De 

skapar var och en förutsättningar för att utveckla ett företags miljöprestanda. Förhållandet mellan 

en organisation och miljön kan ses utifrån olika synvinklar vilka dessa strategier representerar. 

Process anpassning riktar sig mot system inom produktion och materialflöde medan produkt 

anpassning fokuserar på att minska en produkts miljöpåverkan. Nya system sammanhang syftar 

utifrån ett systemperspektiv, till att minska miljöpåverkan.  

  

Utifrån insamlat material och det som lyfts fram tidigare i samband med de fem komponenterna, 

kan vi tyda att både Nordic Choice och Scandic arbetar med samtliga strategier.   
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Teorins användning: Teorin kan hjälpa oss att komma fram till hur kedjorna arbetar med deras 

hållbarhetsarbete samt vilka resurser de olika hotellen sparar in på och utifrån de tre strategier som 

framställs genom de fem komponenterna, undersöka hur varje hotell arbetar med hållbarhet.   

  

  

  

5.3 CSR Kommunikation  

Borglund (2012) menar att kraven att redovisa sitt hållbarhetsarbete för företag ökat under de 

senaste åren. Företagen väljer att fokusera på att informera samt marknadsföra sitt 

hållbarhetsarbete. Nordic Choice har vid intervjutillfällena hänvisat till deras hållbarhetsarbete 

som finns tillgängligt på hemsidan. Erik Killie som är miljömanager i Nordic Choice menar att det 

även är viktigt att våga kommunicera ut företagets brister som styrkor och att man tappar 

trovärdighet som företag om man utesluter synliga åtgärder och endast kommunicerar i text och 

tal.   

  
“Det är viktigt att man vågar visa de negativa effekterna av verksamheten man driver och vara transparent i 

rapporteringen. Om man är först med att göra en åtgärd blir man ofta mycket omtalad i media. Det kan helt 

enkelt stärka varumärket om man verkligen jobbar med dessa frågor på riktigt.”  

  

Killie samt resterande respondenter från Kedjan tror att hållbarhetsarbetet har påverkat deras 

varumärke och att det resulterat i positiva resultat. Dock medger både han och Nouri från Clarion 

Stockholm att en nackdel som medföljer att arbeta med hållbarhet är att det kräver mer tid, men 

att de kostnaderna kompenseras av att de får fler gäster. Tell på Quality Globe menar att det 

givetvis finns en nackdel med att ingå i en stor hotellkedja. Alla hotell påverkas om ett hotell 

slarvat vilket tidigare inträffat då ett hotell missat att skylta om sin ekologiska frukost när en 

journalist varit på plats.   

  

Borglund (2012) menar att företag som inte kommunicerar ut sitt arbete med hållbarhet kan tolkas 

att inte arbeta med dessa frågor, vilket i sin tur kan påverka varumärket negativt.  Varumärkets 

koppling till hållbarhet är tydligt för Nordic Choice. Tell beskriver varumärke och hållbarhet som 

absolut kopplade till varandra, vilket kan tydas genom bacon incidenten inom Nordic Choice.   

  
“Fördelar med att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete är goodwill, att man visar att man är ett bra företag.”   
                                                                                                                                                              -  

Annelie Tell  

  

Enligt Borglund (2012) har CSR kommunikationen expanderat och är riktad till en bredare 

målgrupp, vilket går att se i Scandics kommunikation. De kommunicerar inte endast till viktiga 

intressenter och expertgrupper utan även till konsumenter i allmänhet via exempelvis sociala 

medier och olika kanaler. Borglund (2012) menar även att kraven på redovisningar har ökat och 

därför har ett större fokus på kommunikation av dessa frågor uppstått i företag. Detta går att se i 
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Scandics externa kommunikation då de använder sig av fler kanaler idag för att kommunicera ut 

till allmänheten, än vad man gjorde tidigare. Kommunikation är viktigt eftersom det enligt 

Borglund et al (2012) kan ses som att ett företag inte alls arbetar med hållbarhetsfrågor om dessa 

inte kommuniceras, vilket kan påverka varumärket negativt. Inger Mattsson tydliggjorde även 

varför företag bör arbeta med hållbarhet och hennes svar var att det är varumärkesbyggande, vilket 

visar på hur viktigt den kommunikativa delen av hållbarhetsarbetet är för Scandic.   

  

Borglund et al (2012) menar även att den interna kommunikationen är viktig för att medarbetarna 

ska ha förståelse för varför de gör som de gör, och att de ska känna igen sig i den externa 

kommunikationen. Scandics interna kommunikation utgörs av en interaktiv utbildning alla ska gå 

som nyanställda, samt vid olika möten, anslagstavlor et cetera. Däremot går det att se att de inte 

kommunicerar mycket mellan hotellen, då exempelvis en av respondenterna menar att de inte 

kommunicerar mellan hotellen utan mest inom hotellen via möten.   

  

Nordic Choice menar att deras interna samt externa kommunikation fungerar bra men alltid kan 

förbättras. Externt använder kedjan sig av information på rum, hemsidan och sociala medier. Nouri 

på Clarion Stockholm lyfter fram miljömöten och pushande från miljöcoach som hjälpmedel för 

att förbättra sin interna kommunikation. Nyander lyfter även fram workshops samt ett digitalt 

förbättringssystem som heter C2, där personal kan lämna in förslag på hur man kan förbättra 

hållbarheten. Alla på Nordic Choice måste gå en obligatorisk kurs inom deras hållbarhetsarbete. 

Tell på Quality Globe medger att mycket inom den interna kommunikationen även handlar om 

personalens intresse för miljö i samband med brist på kunskap. Hon menar att det är viktigt att man 

engagerar sig och visar på alternativa hållbarare lösningar till personal, för att öka deras 

medvetenhet och kunskap.   

  

Enligt Morsing och Beckman (2006) finns det tre strategier för att kommunicera CSR; 

“Information strategy”, “Response strategy” och “Involvement strategy”, där förstnämnda utgör 

en envägskommunikation som exempelvis hållbarhetsrapporter, den andra är när företaget har en 

dialog med intressenter och den sistnämnda innefattar att företaget tillsammans med intressenter 

utarbetar strategier tillsammans. De två sistnämnda är tvåvägskommunikation, vilket Morsing och 

Beckman (2006) menar är den mest effektiva för att nå fram då båda parterna är aktiva och lyssnar 

på varandra. Nordic Choice använder sig av “Information strategy” samt “Response strategy” 

vilket motsvarar både en envägs- och tvåvägskommunikation. Envägskommunikationen utgörs av 

en hållbarhetsrapport vilket är en del av deras årsredovisning.  Inom tvåvägskommunikationen 

använder de sig främst av hemsidan och sociala medier för att kommunicera ut sitt arbete då de 

inte vill använda sig av informationsblad via papper. I och med dessa kanaler kan dialoger med 

kunder möjliggöras.    

  

Scandic använder sig av samma strategier som Nordic Choice för att kommunicera; envägs- och 

tvåvägskommunikation. Deras envägskommunikation utgörs av en hållbarhetsrapport som är en 

del av deras årsredovisning, de kommunicerar även ut till gästerna via rummen, hissarna och andra 
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utrymmen i hotellen. Deras tvåvägskommunikation utgörs av den så kallade “responsestrategy” 

där de kommunicerar via sociala medier såsom Facebook och Instagram, där det går att skapa en 

dialog med kunderna. Tvåvägskommunikationen utgörs även av att de sker dialoger med kunderna 

direkt på hotellen samt att de går ut och bjuder på fair-trade kaffe och har dialoger med människor 

i närheten av hotellen.   

  

  

  

5.4 CSR och varumärke  

Porter och Kramer (2009) menar att majoriteten av företag använder den positiva effekten CSR 

har på ryktet och varumärket för att motivera sina CSR-program. Vidare kan CSR även skapa 

word-of-mouth effekter och kundlojalitet. (Sen et al., 2007). Ett av de största motiven bakom 

Scandics hållbarhetsarbete är just att stärka varumärket och bygga förtroendekapital. Samtliga 

respondenter på Scandic menar att deras hållbarhetsåtgärder har stärkt deras varumärke och att det 

finns en stark koppling mellan hållbarhet och varumärke. Två av Scandics respondenter menade 

även att detta har lett till att Scandic många gånger vinner konferenser eftersom företagen är 

medvetna om de är ett miljövänligt alternativ. Däremot menar Mattsson att det som mest påverkar 

varumärket är de synliga åtgärderna och inte endast kommunikationen i sig. Hon menar att den 

upplevda hållbarheten kommunicerar bättre och att det i sin tur stärker varumärket.   

  

Nordic Choice anser även att deras hållbarhetsarbete har stärkt deras varumärke. Enligt Killie 

stärker det varumärket om ett företag verkligen jobbar med dessa frågor på riktigt, då 

hållbarhetsarbete bidrar till att företaget blir mer omtalat i media. Om ett företag är först med att 

genomföra en åtgärd kan det bli speciellt mycket uppmärksammat, vilket Nordic Choice ofta 

försöker göra. Nyander menar att varumärken som arbetar med hållbarhet är generellt sett starka, 

vilket visar på att hållbarhet kan stärka varumärket.   

  

Enligt Batson (2007) finns det två former av drivkrafter till val av CSR-program; yttre och inre 

drivkrafter. Yttre drivkrafter innebär att målsättningen är att stärka varumärket, medan inre 

drivkrafterna innefattar målsättningen om att leva upp till de förväntningar som samhället ställer 

på företaget. Dessa behöver dock inte vara serparerade utan kan kombineras i en och samma CSR-

strategi. Scandics drivkrafter bakom sina strategier kring CSR innefattar en kombination av dessa, 

däremot menar Mattsson att det är ett större fokus på den yttre drivkraften. Hon menar att det är 

grunden till att ett företag bör arbeta med hållbarhet att stärka varumärket och bygga 

förtroendekapital, vilket den yttre drivkraften har stort fokus på. Enligt respondenten på Scandic 

Anglais arbetar inte Scandic med miljöfrågor för att tjäna pengar utan det är ett aktivt val av 

Scandic. Arbetet med att minska kemikalier, klorin et cetera är enligt Anglais respondent för att 

de de vill, vilket skiljer sig från Mattson som menar att Scandic har ett  starkare fokus på de 

ekonomiska aspekterna. Däremot menar Mattson att de har en inre drivkraft i och med att det finns 
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en viss förväntan av kunder och ägare att de ska arbeta med hållbarhet, vilket de även har som mål 

att uppfylla.  Trots att en av dessa drivkrafter innefattar att stärka varumärket gör de ändå aldrig 

kampanjer, detta för att skapa förtroendekapital och inte framstå som skrytsammma.   

  

Killie menar att Nordic Choices drivkrafter även utgör en kombination av inre och yttre drivkrafter, 

men har ett större fokus på den inre drivkraften. De drivs av de inre drivkrafterna då ett viktigt 

motiv bakom deras hållbarhet är att deras stora kunder idag kräver och förväntar sig det. Det blir 

svårt att få kontakter med stora företag om man inte arbetar med dessa frågor, vilket är en av 

orsakerna till varför de började arbeta med hållbarhet. Däremot är den främsta orsaken deras ägares 

stora engagemang inom dessa frågor. Nyander menar även att det är en drivkraft att 

hållbarhetsarbetet stärker varumärket och bidrar till ekonomisk vinst, men att det inte är den 

huvudsakliga drivkraften, han ser det istället som en naturlig framväxt av samhället.    
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Slutsats 6.0  
I detta avslutande avsnitt besvaras frågeställningar till denna studie. Avslutningsvis ges en diskussion över 

vad vi har funnit intressant i studien samt förslag till vidare forskning.  

  

  

Vilka hållbarhetsåtgärder har Scandic & Nordic Choice?  

Nordic Choice hållbarhetsåtgärder cirkulerar mycket runt det som koncernens ägare förespråkar;  

“There is no business on a dead planet”. De arbetar efter ett flertal olika miljöprogram vilka är  

ISO 14001, Penguin samt We Care som är deras egna program. We Care innefattar områdena 

WeCare Green, WeCare Products, WeCare People, WeCare Local + Global. WeCare Green 

innebär miljöarbetet enligt ISO 14001 miljöstandarder. WeCare Products innfattar etiska och 

hållbara produkter och mat. WeCare People arbetar för att deras anställda ska ha en trygg och 

meningsfull arbetsplats. Det sista området WeCare Local + Global, Local innebär att de flesta 

hotellen har projekt i sitt lokalsamhälle medan Global innefattar de samarbeten de har med globala 

organisationer som UNICEF och Rainforest Foundation. En intressant aspekt är att hotellens 

respondenter lyfter fram olika program. Nyander på Quality Friends och Killie nämner endast ISO 

14001 samt We Care medan Tell på Quality Globe och Nouri från Clarion Stockholm även 

presenterar Penguin. Detta tyder på att hotellen värdesätter programmen olika.   

  

Både Scandic och Nordic Choice lyfter främst fram den miljömässiga dimensionen vilket vi då 

kan koppla ihop med vad Swarbrooke antyder om sin teori. Han menar att den miljömässiga 

dimensionen får störst uppmärksamhet vilket vi även kan konstatera utifrån studiens intervjuer. 

Scandics hållbarhetsåtgärder cirkulerar främst runt deras Svanenmärkning och FN Global 

Compacts 10 principer. Svanenmärkningen ställer höga krav och mål på Scandics åtgärder kring 

miljö vilka de måste uppfylla varje år för att få fortsätta vara svanenmärkta. Vi kan se att det skiljer 

sig en aning mellan respondenterna om vad deras fokus främst ligger på. Utöver den miljömässiga 

dimensionen fokuserar Mattsson och Scandic Talk mer på den ekonomiska dimensionen medan 

resterande respondenter från Scandic främst lyfter den sociala. En intressant slutsats vi kan dra av 

Scandics hållbarhetsåtgärder är att endast Mattson lyfter fram FN Global Compacts 10 principer. 

Resterande respondenter från Scandic lyfter endast fram de krav och mål som Svanenmärkningen 

ställer.   

  

  

Hur kommunicerar Scandic & Nordic Choice ut sitt hållbarhetsarbete?  

Gällande den externa kommunikationen av CSR redogör Morsing och Beckman (2006) tre olika 

strategier för att kommunicera CSR; “Information strategy”, “Response strategy” och 

“Involvement strategy”. Både Scandic och Nordic Choice använder sig utav 

envägskommunikationen Information strategy och tvåvägskommunikationen Response strategy. 

Envägskommunikationen utgörs av hållbarhetsrapporter samt hemsidan medan 

tvåvägskommunikationen utgörs av hotellen och sociala medier där de för dialoger med kunderna 
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vilket visar på att de är engagerade i att involvera kunderna inom verksamheten. Båda kedjorna är 

tydliga med att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete till både kund och personal.   

  

Internt använder de sig av utbildningar, möten samt hotellets egna engagemang i miljöfrågor. 

Däremot kan vi konstatera att den interna kommunikationen kan utvecklas emellan hotellen i 

kedjorna. Detta tydliggörs utifrån intervjuerna vi haft med Scandics respondenter där det går att se 

att den interna kommunikationen kan förbättras då svar varierar mellan respondenterna. Ingen av 

respondenterna ute på hotellen nämnde Global Compact medan det var en av de första sakerna 

som Scandics hållbarhetschef lyfte fram. Nordic Choice har en Facebook sida där hotellen kan 

kommunicera med varandra och dela med sig av idéer för att motiverar varandra. Här kan vi se en 

brist hos Scandic inom den interna kommunikationen då de ett par av respondenterna på Scandic 

angav att det inte finns någon kommunikation mellan hotellen i kedjan. Killie inom Nordic Choice 

menar att bristen inom den interna kommunikationen främst ligger kring språket, vilket ibland kan 

försvåra kommunikationen. Precis som hos Scandic går det att se variation i respondenternas svar 

hos Nordic Choice då även de exempelvis lyfter fram olika program.  

  

Borglund et al. (2012) menar att kraven på redovisning av hållbarhetsarbete ökat de senaste åren 

vilket har gjort att fler företag väljer att ha stort fokus på att faktiskt informera om hur de arbetar 

med dessa frågor (Borglund et al., 2012). Detta överensstämmer med vad Nyander på Quality 

Friends anser då han menar att det nästan är lika viktigt att kommunicera ut vad man gör som att 

faktiskt göra det. Precis som Nyander så menar Inger Mattsson på Scandic att det är viktigt med 

kommunikation. Dock skiljer hon sig med att Scandic valt att inte göra kampanjer, då hon tror att 

den upplevda hållbarheten kommunicerar bättre. I den externa kommunikationen är det viktigt att 

uttrycka sig på rätt sätt så man är ”förtroendeingivande och inte skrytsam”.   

  

I teorin menar Tapscott & Ticoll att kommunikation blivit allt mer viktigt då det idag finns ett allt 

högre krav på transparens i företagens kommunikation. I och med den ökade tillgången till 

informationsteknologi är det lättare att ta reda på information om ett företag vilket gör att 

transparensen är viktigare idag för företag vilket även stämmer överens med vad Killie säger.   

  

Porter & Kramer menar att det är viktigt för företag att ha ett bra rykte då detta stärker varumärket. 

Samtliga respondenter ifrån båda kedjorna menar att deras hållbarhetsarbete är kopplat till 

varumärket. Respondenter från Scandic lyfter stolt fram deras Svanenmärkning som ett vinnande 

koncept för varumärket. Wiggsäther från Scandic Täby menar att många gäster som värderar 

miljötänk, troligen valt Scandic av den anledningen att de är Svanenmärkta.  Killie menar att 

Nordic Choice utgår med att försöka göra åtgärder först, just för att det ska uppmärksammas. Han 

menar att företag som är snabba med att implementera hållbarhetsåtgärder uppmärksammas 

mycket i media som i sin tur stärker varumärket.   
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6.1 Avslutande diskussion   

Utifrån intervjuerna samt studiens insamlade material kan vi konstatera att vi fått ett intryck av att 

Nordic Choice är mer insatta inom sina hållbarhetsåtgärder än Scandic. Vi menar att Nordic 

Choices respondenter besvarat oss mer djupgående samt varit mer insatta i sina hållbarhetsfrågor. 

Majoriteten av respondenterna från Scandic medgav intervjuerna att de inte var tillräckligt insatta 

för att kunna svara på vissa frågor utifrån bästa förmåga. Sammanfattningsvis har Nordic Choice 

förmedlat ett stabilare intryck kring deras medvetenhet kring hållbarhet samt kommunikationen 

inom koncernen.   

De intressanta slutsatser vi kan dra av Scandic är att endast Mattson lyfter fram FN Global 

Compacts 10 principer.  Vi uppfattar Scandic som mindre insatta i deras hållbarhetsåtgärder 

samt koncernen som helhet. Då ingen av resterande respondenter nämner dessa principer så 

uppfattar vi det som att kommunikationen inte nått fram hela vägen internt.   

  

En intressant aspekt med Scandic är att vi anser att de motsäger sig lite då Anglais menar att de 

sparar in på papper i receptionen, samtidigt som de ger ut information på rummen via pappersform 

om hur kunden kan minska på miljöpåverkan. Detta tar även Tell upp där hon berättar att Nordic 

Choice tidigare använt sig av papperslappar för att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete till 

kunden, men att detta nu är borttaget av denna anledning.  
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Bilagor  

Bilaga 1 - Intervjuguide  

Hur definierar ni hållbarhet?  

Anser ni att det finns någon skillnad mellan begreppet hållbarhet och CSR?  

Varför anser ni att man som företag ska arbeta med hållbarhet?  

Hur arbetar ni med hållbarhet i praktiken?  

Anser ni att det är ett krav att arbeta med hållbarhet?  

Vad betyder hållbarhet för er som företag?  

Varför började ni arbeta med hållbarhet?  

När började ni arbeta med hållbarhet?  

Hur har det utvecklats?  

Anser ni att det är ett krav att företag ska arbeta med hållbarhet?  

Anser ni att det finns något som hindrar er till att arbeta mer med hållbarhet?  

Hur löser/arbetar ni med detta problem?  

Är ert hållbarhetsarbete centraliserat från ert huvudkontor eller decentraliserat från det 

huvudsakliga hotellet?  

Hur arbetar ni med att kommunicera ut ert hållbarhetsarbete externt?  

Hur arbetar ni med att kommunicera ut ert hållbarhetsarbete internt?  

Hur väl anser du att ni kommunicerar ut ert hållbarhetsarbete både externt/internt?  

Vilka för- och nackdelar anser du det finns med att kommunicera ut sitt hållbarhetsarbete?  

Anser du att det finns en koppling mellan hållbarhet och varumärke?  

Tror ni att ert hållbarhetsarbete påverkat ert varumärke?  

Har ert hållbarhetsarbete lett till positiva/negativa resultat?  

Har ni någon vision/mål med ert hållbarhetsarbete?  


